
 של המים מלכת חן, גאווה הדוגמנית
לאחרו נראת השנה. של ונערת־החן 1979

 מבעלי הירש, סכל' עם מאוד הרבה נה
 השניים בתל־אביב. קולוסאום דיסקוטק

 לא ואני קרובים, חברים של רושם עושים
 למרות קטן, רומן כאן צומח עם אתפלא

כך. על פרטים אין שלי
נשוי היה למילואים, השבוע שיצא סמי,

הכדורגלן
ת כו תי ח ה ו

 הפועל־ של הכדורגל קבוצת שכוכב מאז
ם יהוד, בן, שלו ק  את רגליו במו הביא רו

 הולך הזאת, הרוגשת לעיירה גביע־המדינה
 נשים, לענייני מתכוונת ואני משגע. קלף לו

אחרים. לעניינים וגם
ה הזוז, הבחור את רואים האחרון בזמן
עם בכדור, בלהטוטיו שלו הקהל את משגע

רוקכן שלום
קלף לו הולך

שהמדו העלה קצר בירור בלונדית. חתיכה
 במיקצועה, סוציולוגית שדה, בדפנה בר

 שהצלחתי כמה עד ברמת־אביב. המתגוררת
 זמן- מזה המצליח השחקן מתגורר לברר,

בדירה. אצלה מה
 בחוף להיראות לו מפריע לא הזה הסיפור
 מצד אליל של ליחס שם ולזכות פלמחיס,

 שנערות־החוף בעוד המשתזפות. היפהפיות
המפות הרגליים בשרירי להתבונן נהנות

 שהוא אימוני־הכושר כדי תוך שלו, חים
 מקהל נחת לכוכב גם יש לעיניהן, עורך

מעריצותיו.
 היפה, המין בנות של לחיזוריהן נוסף

 קבוצות של מחיזוריהן גם רוקבן נהנה
 ההצעה את ובחוץ־לארץ. בארץ כדורגל

הכדו מקבוצת קיבל הוא ביותר המעניינת
 בורוסיה־ ,גרמניה מערב של מפורסמת רגל

 העושה גרמני, איש־קשר מינשן־גלדבאך.
 את מהכדורגלן ביקש בארץ, אלה בימים
 ב־ תרגיליו מונצחים שבהם הוידיאו סרטי

הקבו מנהלי לפני להקרינם כדי מיגרש,
הגרמנית. צה

 עשוי במיגרש, ברוקבן פעם שחזה מי
 מ־ יתרשמו שהגרמנים להשתכנע בהחלט
לקבו בצירופו וירצו רוקבן, של יכולתו

בהח התורן שהאליל נראה לי אולם צתם.
הקטנ ארצנו לו שמציעה במה מסתפק לט

הנשי. בתחום לפחות טונת,

 מחזר מעוז דני
נגר יהודית אחרי

חן נאווה
המתאימים החברים

 ארנון של אחותו מילצין, לדליה בעבר
 בין יפות. נשים כחובב ידוע הוא סילצ׳ן.
ו מרש שרדנה הדוגמניות היו אהבותיו

נץ. הוי
צע את עתה העושה התורנית, היפהפיה

אחו היא הדוגמנות, בעולם הראשונים דיה
 לאחרונה חן. שרי הדוגמנית של תה

 בית־האום- בעל של בחברתו נאווה נראתה
 בעבר שהיה מימון, ג׳ונם ניו־יורקי, נה

רוזנכלום. פנינה של חברה
 את מזמן לא שסיימה החטובה, החתיכה

ה בעולם להצליח רוצה הצבאי, שירותה
 שהיא נראה עתה לעת והזוהר. דוגמנות

ה החברים את לעצמה לבחור יודעת כבר
מתאימים.

 דני. חיי-הלילה, ואביר איש־העסקים
 יהודית הדוגמנית אחרי מחזר מעוז,
אומ אתם מה .1978 של המים מלכת נגר,

 לי, נמסר המהימנים ממקורותי ? זה על רים
 אליו להצטרף אפילו אותה הזמין שהוא

 ללונדון. לנסיעה — כמובן חשבונו על —
ה מלילות באחד התנהלה ביניהם השיחה

נק והיא בתל-אביב במועדון שעבר שבוע
 שבמיקרה רגישות, אוזניים על-ידי לטה

מקום. בקירבת נכחו

ש כך על לכם דיווחתי שבוע לפני רק
 התחתנה 18ה־ בת אלינו,ר, מעוז, של בתו
 היהלומן של בנם גולדמן, איתן עם

 אשת־החברה ורעייתו, גולדמן יחזקאל
 לכם סיפרתי גולדמן. (״טוצי״) כדוריה
ב שערוריה, בגדר היתה הזאת שהחתונה

 הם לשידוך. הגולדמנים של התנגדותם של
 להופיע טרחו לא ואף בנם, על חרם הטילו
 גם ברבנות. שהתקיים הנישואין, לטקס
 של גרושתו מעזז, ניצה הכלה, של אמה
אחרות. מסיבות בחתונה, נכחה לא דני,

 ליהנות המתבגר, לאב מפריע לא זה כל
 בהרבה מבוגרות שאינן נשים, של מחברתן

 מהתקופה עוד מכיר הוא יהודית את מבתו.
את חופפת היתד, היא אז ספרית. שהיתר,

הירש סמי
יפות נשים

מן אי הרו ש ח ל ה ל ש י ל ר א מ ז ה
 גם שהוא ואהוד, מאוד ידוע זמר על הוא הבא הסיפור

מאוד. נשוי
 אשה עם רומן הזה האליל ניהל האחרונות השנתיים במשך

 היו, האלה היחסים התיאטרון. בעולם ומוכרת בכירה בעמדה
 ומעיניה הפירסומת מן הרחק שנשמר כמום, סוד בגדר כמובן,

 הסיפור דלף אחד שיום עד הזמר. של אשתו של הבולשות
הרעיה. של לידיעתה והגיע

 הוא הכוכב, של המישפחה בחיי שנוצר הפיצץ, מן כתוצאה
 הצלע על לוותר לו עדיף נשואיו של עתידם שלמען החלים

 מקומו על הכל בא ולכאורה אשתו עם התפייס הוא השלישית.
 שזנח, האהובה אל כיסופיו להתעורר התחילו שאז אלא בשלום.

אליה. חזר הוא בשקט־בשקט, וכך,
 ממשיך הנערץ שהזמר ידוע לי ברור. כל־כך אינו המצב היום

 זה הנראה, כפי לאשתו, אך אשת־התיאסרון, עם בקשריו כעת
 אולם הזה, לבחור מאוד חשובים חיי־המישפחה ידוע. לא עדיין
 יכולת חוסר של בולטים סימנים מגלה הוא לאהבה שנוגע במה

התפתחויות. עוד צפויות לכן להתאפק.

 למרות בצלחת, ידו את טומן שאינו כאחד ידוע הזה הגבר
 לו היו בעבר וצילצולים. רעש הרבה ללא זאת עושה שהוא

 עיתונאית מופרת, שחקנית עם כאלה חשאיים רומנים■
 שנים. בכמה ממנו המבוגרת ותיקה, זמרת עם ואף ידועה
 אישיות גם שהיא אשה, עם סיפור פעם לו שהיה גם עליו ליחשו

 מיספר על־פי שלו, אמא להיות יכולה שהיתר, מכובדת, פוליטית
שנותיה.

 וחצי. שנתיים לפגי התחיל אשת־התיאטרון עם שלו הרומן
 השירי הרפרטואר כל שלמעשה כך, כדי עד עליו השפיעו הדברים
 בבאר־שבע, אחת בהופעה האלה. היחסים סביב נסב שלו האחרון

 כאשר הבימה, מעל אהובתו של הפרטי בשמה קרא אפילו הוא
 נכחה הופעה באותה השירים. אחד את לה מקדיש שהוא הודיע

באולם. האהובה
 העולמות, שני בין הזמר קרוע פנימה שבליבו לי נראה
 מפרה דווקא הזה הריגשי המאבק אופן, בכל חייו. את הממלאים

לשיריו. שקשור מה בכל לטובה ומשפיע אמנותית, מבחינה אותו

 הפר בהצעה אליה פנה כאשר עתה, ראשו.
 ממה ריקם. פניו את השיבה היא סויימת,
 בכך סירובה את נימקה היא לי, שדווח

 אוהבת היא שאותו חבר, לה יש שפשוט
מאוד.

 ,41ה־ בן כרכה, סם הוא חבר אותו
 לאר־ היגר ומשם לדנמרק שירד ישראלי

 בעליה היה הוא בניו־יורק, שם, צות־הברית.
 26ה־ בת יהודית בוטיקים. של רשת של

האפשרו בארץ שביקרה בעת אותו הכירה
 אותו הביאה היא הבלתי־מוגבלות. יות

ש כמה עד ביחד. חיים הם ומאז ארצה
את יהלומן, גם שהוא סם, מכר לי, נודע

נגר יהודית
לחבר נאמנה

מעוז דני י
הלילה אביר

 בוטיק, בעל הוא וכיום לים, מעבר עסקיו
 אחותו עם ביחד יהודית, מנהלת שאותו

 ואב גרוש הוא סם אגב, שלה. החבר של
בדנמרק. אמו עם החי לילד,

יהו קיבלה האחרון שבזמן היא, האמת
 הסיבה מחזרים. וכמה מכמה הצעות דית
נע שלה שהאיש בעובדה אולי טמונה לכך
הש החתיכה אך לתקופת־מה, הארץ מן דר

נאמ ונשארה הפיתויים בכל עמדה חומה
 שבמילא מעוז לדני הסבירה היא לסם. נה

 להתלוות סירבה ואף העולם, את ראתה כבר
כאל שהעלה הזמנה לארוחת־ערב, אליו

טרנטיבה.
ל בקשר אותו ושאלתי למעוז כשפניתי

 :טען אך השיחה, את הכחיש לא הוא עניין,
 קטן, להאנימון אותה והזמנתי שתוי ״הייתי

מה?״ אז


