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מחייב
 אניטה והשחקנית דוגמנית־העירום

 של ״הישבן התואר את שנושאת פללי,
 שאותו שלה, הסקסי העכוז בשל המדינה״,

 אפשר, שרק הזדמנות בכל חושפת היא
 חתיך עם פעם מדי האחרון בזמן נראית

 השחום הצבע רקע על מאוד שבולט בלונדי,
 באשר שהמדובר העלה קצר בירור שלה.

 ויהלו* רווק מרמת־השרון, 32ה* בן שפיץ
במיקצועו. מן

שמו לפני אותו הכירה 27ה־ בת אניטה
 מחיפה. משותף מכר באמצעות חודשים, נה

 שהסבירה כפי אך טובים, חברים הם מאז
 שלכל כך מחייבים, לא ביניהם היחסים לי,
 הם להם כשמתחשק שלו. החופש נשמר צד

 לחוד. אחד כל הם מתחשק וכשלא ביחד,
הדעות. לכל טוב סידור

 שהיא האכזוטית, ליפהפייה יש לכך פרט
 חבר גם במוצאה, עדנית וחצי חבשית חצי

 בצבא כעת המשרת סטיבנס, בשם שחור
ה־ אניטה, בוושינגטון. ומוצב האמריקאי

פללי אניטה
נשמר החופש

ה הופעתה בזכות המסיבות בכל מככבת
 אותו הכירה הביצועים, ועתירת חושפנית

 חודשים. חמישה לפני בארץ ביקורו בעת
 מאוהב שהבחור נראה מתכתבים. הם מאז

 שאילו לה כתב הוא כי שלו, בישראלית
 ארצה מייד בא היה להשתחרר, היה יכול
עימה. להתחתן כדי

 ארצה עלתה באנגליה, שגדלה אניטה,
לכו עלתה היא שנתיים לפני צעיר. בגיל

 לקחת רצה שמישרד־הסעד בעת תרות
 הסטודנט שאביה הקטנה, בתה את ממנה

לי אחרי מייד הארץ מן הסתלק מניגריה,
 רצונו את אז נימק מישרד־הסעד דתה.

 דוג־ היא שהאם בכך הילדה, את לקחת
מנית־עירום.

 ל- עת באותה שהעניקה חושפני בראיון
אהבתי ״פעם :הדוגמנית אמרה הזה העולם
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 שוש הפופולרית השדרנית של שחברה התפרסם לאחרונה
עטרי,  החבר, בגרמניה. חודשים ארבעה של משהות חזר ,

 ג׳וזה. בשם ידוע קיסרית, הנופש בכפר מציל בעבר שהיה
 הבחור התעכב שבעטייה הסיבה הוא ידוע שלא מה אולם

אותה. לכם לגלות הולכת ואני לים• מעבר
מסויימת. תקופה במשך שם והוחזק בגרמניה נעצר ג׳וזה

 לשים המערב־גרמנית למישטרה שגרמה המדוייקת, הסיבה את
 מאחרי שם, עדיין היה כשהוא בזמנו, יודעת. איני ידיה, את עליו

 פורמאלי. עניין היתד, לכך שהסיבה השדרנית, לי אמרה סורגים,
 כלשהי מסיבה לגרמניה, כניסה איסור לג׳וזה היה לטענתה
 לא כלל אני אולם האיסור. את הפר והוא לעברו, הקשורה

למעצרו. הסיבה באמת שזאת להתחייב מוכנה
 פאן־אמריקן במלון גם כמציל בעבר שעבד ג׳וזה, אופן, בכל

 חברתו של לזרועותיה הישר ארצה ושב לבסוף שוחרר בבודים,
 אירועים מיני בכל מאושרים לאחרונה נראים השניים האוהבת.

חברתיים.
 מעצרו על ג׳וזה את ששאלו אנשים, מיני מכל שמעתי

 :עונה הוא לשואליו פיו. את פותח לא פשוט הבחור כי בגרמניה,
 שנראה כך להוסיף. מוכן אינו מכך ויותר פאשלה.״ ״עשיתי

תעלומה. בגדר תישאר הפרשה שכל לי
 חיל אל מחיל ההולכת ,32ה־ בת עטרי לשוש היו בעבר

 היה מהם אחד לוהטים. אהבה סיפורי כמה ברדיו, בעבודתה
 לפני היה זה בלוס־אנג׳לס. רדיו תחנת לו שיש אלץ, אפי

 להגיש כדי האמריקאית, ציון לבירת נסעה שוש כאשר שנתיים,
 המקום, על נדלקה היא שם. הישראלית הרדיו בתחנת תוכנית
 בעבודה, הצליחה היא טוב. לה והיה המולדת את קצת שכחה

 בבית. כמו בלוס־אנג׳לס הרגישה וממש החברה בחוגי הצליחה
 שהיה אלון, אבי אותו ובין בינה רומן התפתח כך כדי תוך

שלה. הבוס גם במיקרה
 אבינועם בשם בחור עם היה היפה השדרנית של אחר רומן

,34 בן שהוא אבינועם, שטן• לנילי בעבר נשוי שהיה כראנט,

עטרי שדש
? לנזעצר הסיבה מהי

 גם היה הוא טכסטיל. לחוטי מיפעל לו ויש אמיתי חתיך הוא
 סימונה הדוגמנית של הצמוד חברה וחצי שנתיים במשך

שוש. עם הרומן את שסיים אחרי בלומנפלד,
 (״שאולי״) שאול הוא לה שהיה ביותר המפורסם החבר אולם
 חברה גם וייצמן. עזר לשעבר, שר־הביטחון של בנו וייצמן,

 לעניינים בהקשר התפרסם אם גם נחמד, בחור הוא הנוכחי
דווקא. אחרים

ר עמוס שי תן טל־ ח ת ש ה ית1ב
 טל■ עמוס הסופר־שחקן־פירסומאי

 ארזי, ירדנה הזמרת של גרושה שיר,
 היא כלתו בשנית. שעבר בשבוע התחתן

 בעיתון הכותבת ינוקא, ענת העיתונאית
ה של בחייו נוסף פרק נסגר בכך העיר.
רב־התהפוכות. בחור

ה סיפרו לאור יצא שנים ארבע לפני
 זהו קטן. מאמין שנקרא טל־שיר, של שני

 ישראלי, צעיר של הרפתקאותיו סיפור
 באירופה. לטיול תרמיל ועם בג׳יגם היוצא
ומ הולנדים צעירים זוג פוגש הוא בדרך

הבחו נשארת שם לאמסטרדם. איתם גיע
כך בשל ועזבה בישראלי שהתאהבה רה,

 אם עשיתי. רצה שהוא ומה גבר לתפוס
 לי, ולדאוג איתי ולהיות איתי לבלות רצה

 הולכת הייתי רצה שהוא לאן הסכמתי,
 בבית זה ואם בבית אצלי זה אם איתו,
 הגברים, עם חופשית מאוד הייתי כן, שלו.
 איך ורק רוצה שאני איפה זה עכשיו, אבל

 אני היום רוצה. שאני מי ועם רוצה שאני
הגברים.״ על מך,ר מתפרצת לא כבר

 השוקולד צבע בעלת הצעירה הפכה מאז
 מוזמנת היא המסיבות. בכל בולטת לדמות

 שהיא המיוחדת האווירה בזכות מקום, לכל
ה המיוחדים, בגדיה את סביבה. משרה
 תופרת היא טפחיים,' ומגלים טפח מכסים

• בעצמה.
 הצמרת, מסדיסס בסרט שיחקה אף אניטה
שזכ בהצגה, לאטרקציה הפכה ואחר־כך

ה הופעתה בזכות בעיקר להצלחה תה
חשופה.

 אומרת שמפיון, אשר שלה, החבר על
 חופשיות. שאוהב טיפוס ״אני החתיכה:
 אני מסיבה, באיזו לבלות יוצאים כשאנחנו

 אני וגם חופשי, בחורות שיכיר לו אומרת
 בדיוק חופשיות אוהב הוא בחורים. מבירה

כמוני.״

ארזי ירדנה עם טל־שיר עמוס
חדש פרק

 עם ממשיך הישראלי ואילו חברה, את
לאנגליה. אופנועים במסע ההולנדי

 עובר שבהם המקומות ודרך הטיול תוך
והת חוויותיו את מעביר הוא הספר, גיבור

 חסרת־הסי־ אהבתו סיפור את לבטויותיו.
ש נישואיהם פרשת את דנה, לאשתו כוי

 חווה להקים הגדול חלומו את התפוצצו,
בעלי־חיים. לגידול

 יזהה הרכילות בסיפורי המצוי הקורא
 טרח לא עמוס ארזי. ירדנה את מייד בדנה

 אשתו של זהותה את להסתיר במיוחד
 על שעלו נישואיהם שפרשת המפורסמת,

 הרכילות. בטורי רחב בהד זכתה שירטון,
 הספר, לפירסום סמוך התגרשו, השניים

ה וחצי. משנה יותר בנפרד שחיו אחרי
 לא עסיסיים, סיפורי־מיטה המחפש קורא
הספ רק בו נמצאים זה. בספר אותם ימצא
יו שאינה האהבה והאכזבה, הכאב קות,

הקשר. איתה שאבד לאשר. מרגוע דעת •
 לו שקרו בדברים טל־שיר עסק זה בספר

נישו לפירסומו. שקדמו השנתיים במשך
אש התמוטטו. מאושרים, שנחשבו איו,
 אהבתה בשל לחייה קץ לשים ניסתה תו

הפ הסופר של חייו נשוי. לשחקן האסורה
 והשקט הסגור הבחור הכלל. לנחלת כו

 כוחו בכל נלחם הוא החדש. מצבו את שנא
 אך הפרטיים, בחייו שחיטטו בעיתונאים

 מפורסמת, לאשה הנשוי מפורסם, כאיש
להם. יכול לא

 ואחר- בתיאטרון, כן לפני שיחק עמוס
בס במישחק ובהצלחה. כוחו את ניסה כך

 שינוי עבר הוא תקופת־משבר באותה רט.
 המישחק את עזב הוא ביותר. משמעותי

 בחברת־פירסום. כקופי־רייטר לעבוד והחל
 עמום, אז סיפר האלה,״ השנים כל ״אחרי

בש טוב לא שהתיאטרון למסקנה ״הגעתי
ו התיאטרון. בשביל טוב לא ואני בילי

 לי החשוב הדבר לשחק. להפסיק החלטתי
הכתיבה.״ הוא כרגע בחיי ביותר

הת הוא מאז שנים. ארבע לפני היה זה
מח על אחראי הוא וכיום בעבודתו, קדם
 עמוס, גדולה. בחברת־פירסום סרטים לקת

 בלה־ שלו האמנותית הקאריירה את שהחל
כ פרש ירדנה, את הכיר שם קה־צבאית,

הבידור. מעולם לגמרי יום
 את משלימים ינוקא לענת כעת נשואיו

 בחיים רוצים ואני ״ענת בו. שחל השינוי
לי. אמר מהכותרות,״ הרחק שקטים


