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 צימדמך ענת לשעבר, מלכת־היופי
 ואיש־העסקים מהמיסעה נפרדה זמיר,
 לפני התחתנו השניים כן־פורת. שוקי

אולם חודשים, כמה לפני והתגרשו שנתיים

כן־פורת שוקי
!״תגובה ״אין

 דבר לכל כזוג ביחד לחיות המשיכו הם
קרה. לא דבר כאילו הגירושין, אחרי גם

 בסודי תחילה נשמר - גירושיהם סיפור
רעש בקול ופורסם שנתגלה עד סודות,

סימונה

זמיר ענת
סודות סודי

 עיתונים. בכמה אחת ובעונה בעת אדיר
 לחיות להמשיך להם הפריע לא זה כל

 לזו, זה אהבתם את ולהפגין מושלם כזוג
התגר בעצם מה לשם מבין אינו כשאיש

שו.
 אז שבועיים. לפני עד נמשך זה מצב

 את ועזבה חפציה את ענת לפתע ארזה
 יורדי- ברחוב שלהם המשותפת דירת־הגג

 אינה זה לצעד הסיבה בתל־אביב. הסירה
 שהשניים יודעת אני אך כל-כך, לי ברורה
 סודות, בסודי הפעם גם הדבר את -שמרו
ומכריהם. מידידיהם אפילו

 שנים שבע במשך בעבר נשוי היד. שוקי
 ממנה גירושיו אחרי ■לוין• ציפי לדוגמנית

 ירדנה שחקנית־הקולנוע עם התגורר
ל עמד אז, סיפרו כך שעימה, נורביץ,

הזמרת עם רומן לו היה אחר־כך התחתן.

באמצ הכיר הוא ענת את ארזי• ירדנה
 שלה. חבר אז שהיה הירש, סמי עות
 שותפים שבו המועדון, את בזמנו ניהל סמי
בן־פורת. ושוקי שאודי רפי

ב חברה את לבקר באה שהיתה ענת,
לטו וזנחה שוקי את שם הכירה מועדון,

 ירדנה שוקי, של חברתו סמי. את בתו
 עם לצאת זאת, לעומת החלה, גורביץ,

 אחד כשכל הזוגות, התחלפו כך סמי.
סיפוקו. על בא

לכות עלתה כדוגמנית, העובדת ענת,
 מים־יוניברס, בתחרות השתתפה כאשר רות

 ה־ המועמדת בלונדון. 1980ב־ שהתקיימה
 בת כרום, גבריאלה בתחרות, גרמניה

בגר המשרת ארצוודהברית בצבא לסמל
 היא אולם הנכסף, בתואר אז זכתה מניה,
 לכך הסיבה קצר. זמן כעבור עליו ויתרה
ש העובדה את גילו שהעיתונאים היתד,

ש פורנוגרפיים, בסרטים בעבר השתתפה
מערומיה. את לראווה הציגה בהם

היפהפיה, ענת של הישראלים ידידיה
 ענת נבחרת אילו :לחשוב שלא יכלו לא

לעיתו היו האם למלכת־היופי־העולמית,
לג גם מביכים גילויים החטטניים נאים
ביה?

 התפוצצות בעיקבות התעוררו השאלות
 שאירעה שוקי, של בביתו מיטען־חבלה

ה היתד, ענת כי שטענו היו שנתיים. לפני
 שהילכו השמועות, על-פי לפיצוץ. סיבה

 לה והיו — נלהב מחזר זאת עשה אז,
 בשוקי לפגוע שהחליט — כאלה רבים
 אחר- אולם אהובתו. את ממנו שלקח מפני

 כל היה לא אלה שלדברים הסתבר כך
 אחר רקע על נעשה הפיצוץ וכי בסיס,

* לגמרי.
 שוקי היה לא ענת ובין בינו הפרידה על
הדב את לשמור העדיף הוא להגיב. מוכן
 סוד. הוא אצלם הכל למעשה, בסוד. רים

 בסוד בזמנו שמרו הם חתונתם את אפילו
כשהתקש תמימים. חודשים ארבעה במשך

 לי לומר מוכן שהיה מה כל אליו, רתי
 תגובה. .אין חדר־המיטות ״בנושא :הוא

עסקים!״ על אותי שאלי

חולו קצין
א וקצין נ

 של יהסי־הציבור אשת עומר, טלי
 עמום חברה, את זנחה קולוסאום, דיסקוטק
 אורי חדש, חתיך של לטובתו לויטוב,

 שבועות שלושה לפני הכירה שאותו רול,
 בשבוע התרחשה מעמוס הפרידה בלבד.

שעבר.
 של גרושתו היא המצליחה היפהפיה

 אולי־ הפירסומאי של בנו ז׳ורכין, נועז
ה הסופרת היא אמה ז׳ורכין. עזר ר  דכו

 הבימה, תיאטרון מנהל הוא ואביה עומר,
 הכירה 33,־ד בן עמום את עומר. •טמואל

 והתפתח וחצי, שנה לפני 26,־ד בת טלי
וחז פרידות עם בהמשכים, רומן ביניהם

 בדירה ארוך זמן במשך התגוררו הם רות.
משותפת.
 התפרסם בחיל־ד,אוויר, קצין שהוא עמוס,

 במילחמת־ המצרי בשבי כשנפל בזמנו
יום־הכי- מילחמת אחרי ושוחרר ההתשה,

* מ ״

 ש- לכם סיפרתי שבועות שלושה לפני
סי יש כלומנפדד סימונה לדוגמנית

 קיסר במועדון השותפים אחד עם פור
 בן־אה־ (״אהר׳לה״)אהרון בתל-אביב,

שינו יהיו שאם אז לכם הבטחתי רון.
 כבר אני עכשיו ובכן, אתכם. אעדכן יים,

 אחרי נפרדו שהשניים לכם לדווח יכולה
 תלו י שחבריהם למרות וחפוז, קצר רומן

 אולם ביניהם. היחסים בהתפתחות תיקוות
 לטובת יודע אינו עדיין אהרל׳ה אפילו

 הזאת. השובבה היפהפיה אותו עזבה מי
ושימעו: הסכיתו
 ו־ 23;-ו בת כשסימונה הערבים, באחד
ה הכירה ביחד, בילו 26,-ד בן אהרל׳ה

 יורם לשם העונה ,30 בן בחור דוגמנית
 לכאורה במיקצועו. יהלומן שהוא שדיר,

שיחודנימו־ איתו ניהלה שהיא נראה היה
במ חשד לא שלה ובן־הלוויה גרידא, סין

 הזאת התוססת החתיכה אצל אולם אום.
 היא לכן השטח. לפני מתחת כוונות היו
אהרל׳ה, עם יחסיה את לסיים מיהרה כה

 החדש. לחתיך כולה להתפנות שתוכל כדי
התפת היהלומן ובין בינה היחסים ואכן,

 כלל תטרח שהיא מבלי במהירות, חו
הקודם. לחברה הדבר את לגלות

 האחרונות השנים עשר במשך חי יורם
לבי מזמן לא הגיע הוא בארצות־הברית.

לח תוכניות לו שיש ושמעתי ארצה, קור
 אם יודעת לא אני כאן. ולהשתקע זור

ל המחודשת במשיכתו חלק יש לסימונה
 מאוהב ממש שהבחור נראה אך ארץ,
 את טומנת לא החטובה החתיכה וגם בה.
בצלחת. ידה

וב ביוזמה סימונה הפתיעה כבר בעבר
 על נדלקה כאשר היה הדבר שלה. נחרצות

 נעמי של לשעבר חברה לפידות, אילן
ה בספר שמו את חיפשה היא שוורץ.
 במישרד. הודעה לו והשאירה טלפונים,
העל לו הבהירה אליה, התקשר כשאילן

 אותו להכיר רוצה שהיא האמיצה מה
 הם ערב באותו עוד מקרוב. יותר קצת

 זוג, תקופה במשך היו הם ומאז נפגשו,
מקום. בכל ביחד שנראה
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עומר טלי
לוהט רומן

 כל את לעצמו להחזיר רצה הוא פורים.
 המצרי, בכלא היה שבהן בשנים שהפסיד מה

 על לבבות לשבור החל כששוחרר ומייד
שמאל. ועל ימין

 נדמה היה נמרצת די השתוללות אחרי
 שאף קרני, עם כשהתחתן נרגע, שהוא

 תואר ובעלת בחיל־האוויר קצינה ,היא
 להיות המשיך עמוס אולם במחשבים. שני
 מן סוערים רומנים וניהל מנוחה חסר
 עליה מעידים שמכריד, שלקרני, עד הצד.

 מכל נמאס וסולידית, חכמה אשה שהיא
התגרש. והזוג העניין

 הוקסם הוא טלי, את עמום הכיר כאשר
 תקופה איתר, ונשאר החזקה, מאישיותה

 אמנם,־כמה להם, היו שבמהלכה ארוכה,
 שהצלחתי כמה עד הפעם, אולם הפסקות.

 לכך הסיבה סופית. שלהם הפרידה לברר,
 לוהט ברומן עתה שרויה שהיח״צנית היא
 בחיל- קצין הוא שאף אורי, אותו עם

 אם חתיכי, פחות לא חתיך ושהוא האוויר,
שלה. הקודם החבר מאשר יותר, לא

כלומנפדד סימונה
בצלחת ידה טומנת לא

 ש־ מה את להשיג יודעת שהיא פורים, המתגוררת השובבה, הוכיחה הפעם גם
בו. רוצה היא וצי־ כלבים שני של בחברתם בדירודגג

למעשה, בקולוסיאום. אותו פגשה טלי
הלי חיי את כלל אוהב אינו 31וד בן אורי

 לפני אולם מהדיסקוטקים. מתרחק והוא לה
 סחבו פשוט שלו חברים שבועות שלושה ן

 שם פגש הוא וכאשר למקום, בכוח אותו
 אותו שהוציאו על לקטר הפסיק טלי, את

 רגע, בן זו על זה נדלקו השניים משלוותו.
 גדולה. אהבה של להתפתחות שהביא דבר

הקו הקצין עם טלי גמרה •מכך ככתוצאה
 את ופינה חפציו את ארז ועמוס שלה דם

המשותפת. הדירה

שובבה ה


