
אהבה
ליברלית

 של שותפתה הליברלית, המיפלגה את
 העובר סיפור, כיום מסעיר לליכוד, חרות
 והעסקנים. הפעילים כל בין לאוזן מפה

 שהם עד מפוצץ, כל־כך הוא הזה הסיפור
אודותיו. להתלחש להפסיק יכולים אינם

 שממילא הליברלית, במיפלגה ההבר׳ה
 סתם מאשר יותר הרבה עושים אינם

 עלה הפעילים שאחד מספרים לרכל,
 של התל־אביבי הסניף במדרגות אחד יום

 ופתח ,68 אבן־גבירול ברחוב המיפלגה,
 שנתגלה המראה החדרים. אחד דלת את

 נשמתו. עימקי עד אותו זיעזע לעיניו
בהלם. הוכה פשוט שהבחור לומר אפשר
אותו, הדהים שכל־כך ראה הוא ומה

 את או, ? כמעט חושים, אובדן כדי עד
:מייד לכם אספר אני זה

 המיפ־ מצעירי אחד את ראה הוא
 בתל- הסניף דשות על המתמודד לגה,
 צעיר ובאריכות בלהט מנשק כשהוא אביב,
 לו מעניק — אחרות במילים או אחר,

 הפעיל כשהבין הלב. מכל צרפתית נשיקה
במ מתרחש ושהמחזה חולם, אינו שהוא

 את לסגור מיהר הוא עינו, מול ציאות
 הוא ואז לצרוח• התחיל וכמעט הדלת,
 האחרים, לפעילים לדווח כמובן, מיהר,

עיניו. שראו מה על
 לפוצץ המיפלגה עסקני חשבו בתחילה

 כדי גדול, רעש בקול העניין כל את
 מן הנשקן העסקן של לסילוקו להביא

ואו בפרט, המיפלגה לראשות המועמדות
 פתאום אבל בכלל. מהמיפלגה אף לי

 הליברלית, המיפלגה שזאת נזכרו, הם
 ואז ליברלי, יחס להפגין צריכה ושהיא

 לשמור והחליטו עמדתם את שינו הם
 במישפחה שישאר בסוד, העניין כל את

בלבד. הליברלית
 שלמרות סבור חם על שנתפס הצעיר

 שלו הקאריירה את הוא הסודיות, מעטה
 הוא חברים עם בשיחה גמר. במיפלגה

פעי המשך על הפסימית דעתו את הביע
 בשינוי מרגיש כבר הוא לדבריו לותו.
 שכתוצאה משוכנע והוא כלפיו, היחס
קידומו. ייפגע מכך

 העסקן של ממתנגדיו כמה כשנשאלו
 הם נגדו, להם יש מה הגברים, אוהב

 ״אם :פלט מהם אחד אך להגיב, סירבו
 הסניף את יהפוך עוד הוא ייבחר, הוא

עליזים.״ של למועדון
ליברלית! מיפלגה ייקרא לזאת

 וו*דר: ענת
ה ב ה שה א חד

 נפרדה צימרמן־זמיר, ענת לשעבר, שמלכת־היופי מאז
 כן־ שוקי ואיש־העסקים המיסעדן לשעבר, מבעלה כחודש לפני

 כיום העובדת שהצעירה, ידיעות מיני כל אלי הגיעו פורת,
 גרוע נראית שהיא לי סיפרו עמוק. בדיכאון שרויה כדוגמנית,

מדאיג. בכלל הוא הכללי ושמצבה הרבה, שותה שהיא מאוד,
 לכם לבשר שמחה אני ובכן,

כ אופן, בכל נכון. לא זה שכל
הסי נכון. לא כבר בהחלט זה יום
 מצאה ענת :פשוטה היא לכך בה

חד חיים רוח בה שהפריחה אהבה
 חדוות־החיים את ושחידשה שה,

שלה.
 הדוגמנית של החדשה לאהבה

מני, ארי קוראים ל  מעצב- ע
מכי השניים הידוע• התיסרוקות

 חזר מאז שנה, חצי מזה כבר רים
 שנים חמש בת משהות ארצה אלי

 חי הוא כן לפני בארצות־הברית.
 ענת בהולנד. שנים ארבע במשך
בארץ, הראשונה הדוגמנית היתה
 עם מייד שערה, את עיצב שאלי

ה הפכו העבודה כדי תוך הגיעו.
 אחרי לידידים. והדוגמנית ספר

 ענת מוצאת משוקי, הפרידה אחרי
 המעצב של בזרועותיו ניחומים

 מאוד הרבה נראים השניים שלה.
 בטוחה, לא כבר בכלל אני העניין, כל על חושבת וכשאני ביחד,

המעצב. למען רק שלה המיסעדן את עזבה לא היא אם
 כמה לפני כבר התגרשו שנתיים, לפני שהתחתנו ושוקי, ענת

 דבר לכל נשוי כזוג ביחד, לחיות המשיכו הם אולם חודשים,
 כזוג התנהגו השניים דבר. קרה לא כאילו הגירושין, אחרי גם

 מה לשם מבין אינו כשאיש לזו, זה אהבתם את והפגינו מושלם
הרא הייתי ואני לאחרונה, עד נמשך זה מצב התגרשו. בעצם
 דירת־הגג את ועזבה חפציה את ארזה שענת לכם לדווח שונה

בתל־אביב. יורדי־הסירה ברחוב שלהם המשותפת

עלמני אדי
— שבוע סוף

זמיר ענת
בטבריה במלון —

 אוי ברורה, כל־כך בתחילה היתד, לא הזה לצעד הסיבה
 נו! למשל כך פרטים. מיני כל להתברר מתחילים לאט־לאט

 ן החדש אהובה עם ענת בילתה השבוע השישי שביום לי
 בטו למלון המשיכו ואחר־כך תל־אביבי, בדיסקוטק הבוקר אור

 לכ לומר רוצה ואני סוף־השבוע. כל את בילו שם ריה,
 נראו היא לגרושה. מתגעגעת שהיא עליה נראה לא שבכלל

עלמני. אלי של בזרועותיו ומאושרת עצמה עם שלמה מאוד
 : על עדיין שומר בארץ, כיום המתגורר השיער, מעצב

 לארצו! פעם מדי נוסע הוא לים. מעבר לעצמו שרכש מעמד
 או ידועות• נשים של שיערן את מעצב הוא שם הברית,

בניו־יורק. כעת המופיעה עופרים, אסתר הזמרת היא מהן

ת א קינ
ב, עמוס טו  חוח חתיך של לטובתו דווי
 לעד! צריכה אני עכשיו ר*ל. אורי
 וביצע פנה אחורה עשתה היא :אתכם

 זנח ההפוך: בכיוון הפעולה אותה את
 בדי והטוב החמים לקן וחזרה אורי את

עמוס. עם המשותפת רתה
 פח הבינה 26ה־ בת שהחתיכה מסתבר

 הי כי מחברה, הפרידה אחרי אום,
 כשעובד: מאוד. אותו אוהבת למעשה

 א לשוב התמהמה לא לה, התבררה זו
אהובה•

 הה בחיל־האוויר, קצין שהוא עמוס,
 במיל המצרי בשבי כשנפל בזמנו פרסם
 מ״לחמ אחרי ושוחרר ההתשה, חמת

 ע אחר-כך התחתן הוא יום־הכיפורים.
 בחיל־האוויו קצינה היא שאף קרני,

זמן. כעבור התגרשו השניים אך
 לבבו! לשובר החתיך עמוס הפך מאז

טלי. את שמצא עד ממש, של
 ז׳ורבין כועז של גרושתו היא טלי

רכין אליעזר הפירסומאי של בנו  ז׳ו
 ואבי עומר, דכורה הסופרת היא אמה
 שמראי הבימה, תיאטרון מנהל הוא

 היפה הכירה 33ה־ בן עמוס את עומר.
 והתפתו וחצי שנה לפני המצליחה פיה

 וחז פרידות עם בהמשכים, רומן ביניהם
רות.

 והשי הפרידה בעיקבות שהפעם, נראה
 או לקחת השניים החליטו האחרונים, בה

 ל: אני ברצינות. יותר ביניהם היחסים
 דב! של בסופו יחליטו הם אם אתפלא

להתחתן.

 לכם סיפרתי שבועות שלושה לפני רק
 קולו־ דיסקוטק של יחסי־הציבור שאשת
לי סיאום, חברה, את זנחה עומר, ט

 חוברת עבור כאן להצטלם כדי ארצה,
 של בדירתו מתגוררת בגדי־ים, של אופנה
 לחזור ומתכוונת בניו־יורק, הנק אותו
לתמונה. הלי נכנסת וכאן בקרוב. לשם

הת מניו־יורק, לאחרונה שחזרה חלי,
 שהחליטה עד הנק של בדירתו גוררה
 יומיים־שלו־ עברו אך והנה, ארצה. לקפוץ

 הגיעה וכבר הדירה, את עזבה מאז שה
מקומה. את ותפסה האחרת הדוגמנית לשם

ב לארצות־הברית נסעה מארש שרונה
 ישראלי־לשעבר, לרופא להינשא מטרה

 של בסופו אולם בלוס־אנג׳לם. המתגורר
 והיא הפועל, אל הנישואין יצאו לא דבר
 סיפור התפתח שם לניו־יורק. פעמיה שמה
 התפנה שבדיוק צלם־האופנה, ובין בינה

 נדלק ממש שהבחור לי מספרים מחלי.

 להגיע שרונה צריכה היתד, ואז עליה.
 היתה הפרידה אך הצילומים• לצורך ארצה
 כל אליה מתקשר הוא הצלם. על קשה

 לשלוח הציע אפילו שהוא ושמעתי הזמן,
בהק אליו שתחזור כדי כרטיס־טיסה, לה

 להגיע עומד הוא — בחיזוריו והשיא דם.
אהובתו. אל ארצה

 שהרומן דיווחים אלי הגיעו בינתיים
גולדנ הלי בעיני מצא־חן כל־כך לא הזה

 הנק עם התגוררה היא הכל, אחרי ברג.
שרונה. לפני

מניות דוג
 מתיחות נוצרה האחרון שבזמן שמעתי

חלי מארש שרונה הדוגמניות בין  ו
 ביניהן שיש אפילו אומרים גולדנברג.

מיק- קינאה על חושבים אתם ואם קינאה.

גולדנברג חלי
— יצאה זו

מארש שרונה
נכנסה וזו —

 נעוץ העניין שורש טועים. אתם צועית,
בגבר.

 לוג״ (״הנק״) חגיך קוראים הזה לגבר
 ישראלי־לשעבר, אופנה, צלם והוא דרר,

 הוא בעבר בארצות־הברית. מצליח שמאוד
 הוא זמן מזה . אך לדוגמנית, נשוי היה

בעיניו. מוצא־חן שהמצב ונראה גרוש,
שבועות שלושה לפני שהגיעה שרתה,




