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השנה רומן

 הבימעט הרומן ׳עסיסיים. ברומנים משופעת היתה לא הימנה
 שותפתו אלהרר. דודו ולמפיק לאמרגן שייך השנה של קטלני

 יעקב של גרושתו שהיא מרקוכיץ, אסתר ואהובתו, לעסקים
 ניסתה במישרד־הפנים. המישטרה ענייני על הממונה מרקוביץ,

באקדחה. תקלה בגלל הצליח לא הניסיון דודו. של בחייו להתנקז
 לשופטת הנשוי נאור, אריה הפורש, מזכיר־הממשלה

 גבירץ־רוטר, רחל עם מאוד מיודד היה נאור, מרים
 מתבסס ביניהם ושהקשר רומן, השניים בין שאין אז שטענה

הקשות. בשעותיו לו עזרתה על
 הרוזנת הטרגדיות. בסימן הוא אף עומד השנה של הרומן

 ולגבריה. לישראל אהבתה את הוכיחה פאולוצ׳י כריסטינה
 עם ביניהם ישראליים, גברים עם אחדים רומנים ניהלה היא

 הרוזנת של ביותר הלוהט הרומן עזר. של בנו וייצמן, שאולי
 הכירה תל־אביבי במועדון במסיבה לנישואין. הוביל כימעט

 אז שהיה ויז׳נסקי, עמי החתיך רופא־השיניים את פאולוצ׳י
 נוצרו וכריססינה עמי בין נירי. ליכנת לעורכת־הדין נשוי

 את לחסל עמד עמי גדולה. לאהבה שהובילו הדוקים קשרים
 לשאת ואף לחו״ל הרוזנת אל ולהתלוות בישראל עסקיו כל

לאשה. שם אותה
 הוא זכר. ממין לסינדרלה והיה בימעט אופה. של בנו עמי.

 שם ולהשתלם בארצות־הברית מירפאת־שיניים לפתוח עמד
רפואת־השיניים. של שונים בתחומים

 לסידרת והובלה הרוזנת חלתו; בארץ, שהייתם סיום לקראת
 משוללת היתה והיא שותק גופה חצי בארצות־הברית. ניתוחים

 שהוא ויז׳נסקי סיפר יותר מאוחר, לחלוטין. כימעט תנועה
 הרוזנת הפרק. מן ירדו הנישואין הכאובה. הפרשה מן נשבר

עליה. להשתלט למחלתה לתת סירבה אולם חוליה למיטת רותקה
 אותה אירח ועמי בישראל לביקור הרוזנת באה מזמן לא
 מכבר. זה הסתיים השניים בין הרומן אולם לרוזנת. כיאות

להתגבר לו קשה עדיין אלה. בימים רומן כל מנהל אינו עמי

פאולוצ׳י דפריסטינה ויז׳נסקי עמי
האושר לפני מעידה

 בארץ הקאריירה ואובדן הרוזנת אובדן של הקשה המכה על
 מירצו מירב את משקיע הוא מוגבלות• הבלתי האפשרויות

 כימעט תל־אביב, של הלילה מאבירי לאחד שנחשב ומי בעבודתו
הנוצצים. הלילה באירועי מופיע שאינו

 מיסחרית, בכמות היו לא פרידות־השנה
 סיפור היתר. מהן אחת כל אבל אמנם,

עצמה• בפני גדול
 באהבתו הידוע אבירן, דויד המשורר
הסטו עם ממושך רומן ניהל לצעירות,

 יחד גרו השניים גילי• הצעירה דנטית
 אהבתם על לספר ידעו הקרובים וחבריהם
 ואבידן השנה הסתיימה זו אולם הגדולה.
חד גדולות אהבות אחרי לחפש ממשיך

שות.
 נפרדה אלוני מירי הזמרת־שחקגית

 התגוררה שעימו נחייסי, ג׳סי מחברה
 לא הפרידה סיבת שנים. שבע במשך
 להם שנמאס כנראה אבל ברורה, היתה

 ומורדות עליות שידע הארוך הסיפור מן
אלוני פתחה אחר־כך חודש ורבות. חדות

ה1הש שערוריית חתיכת
ה1הש

 ללא היא, מי להחליט בעיה היתד, לא
 של ביותר המצליחה האשד, ספק, של צל

 גם היא מצליחה שהיא מזה חוץ השנה.
 שיגעון. בחורה ובכלל אמיתית, חתיכה

 המחול מלנת לכינוי שזכתה צבעון, ורד
 אותה. שיחקה האירובי,

בעיקבות אדירה להצלחה זכתה היא

ציבעון ורד
אירובי יופי

 והפכה האירובי, המחול גל של עלייתו
 בתל־ מבוקשות היותר הצעירות לאחת
אביב.

 המזג בעלת לצעירה חסרו לא רומנים
 הנלהבים ממחזריה אחד אף אולם הסועד,

 את ולהפוך אופיה את לשנות הצליח לא
 בבית שתשב לאשת־איש, 27ה־ בת ורד

הקטנה עקרת־הבית תפקיד את ותשחק
).102.

 שערוריית של התואר על התחרו רבים
 בתחילת טובות• סיבות היו ולכולם השנה,
 כני הליברלים שח״כ נראה היה השנה

חק הסישטרה התואר. את ישיג שליטא
 מיני שוחד קיבל שהוא בחשד אותו רה

ש מה בחברת־תאורה. שעבדה מפקידה
שהת אחרי נשכח׳ השנה כסקופ אז נראה
הוכחות. מאוד מעט היו שלמישטרה ברר

 מתפתח שבחרות נדמה היה לרגעים
 המיוחדים הקשרים על דיברו כולם עניין.
וה רייסר מיכה הג׳ינג׳י הח״כ שבין

 כרק. רדי שלו, הפרלמנטרית עוזרת
 לעבוד עברה רלי שווא. שמועות אלה היו

ה מיזנון את ונטשה ירושלמי במלון
כנסת.

 בווידוי סיפרה דרור סמדר הדוגמנית
מבעלה להתגרש רוצה היא מדוע מרתק

והנחמדה.
 למפיק- בעבר נשואה כבר היתה ורד

 השוהה נטרי, לין ההוליוודי הסרטים
 כשלוש איתו וחייתה בארץ. אלה בימים
בארצות־הברית. שנים

 'שהיא ורד נשבעה מלין גירושיה אחרי
 להיות רוצה לא היא כי יותר, תתחתן לא

אחד. איש עם מקורקעת
בתנועה, להיות זה רוצה שהיא מה

 לתנועה, מכון לה ופתחה הלכה היא אז
 אחד יום לזרום. הפסיקו לא ההצעות אבל
 עיריית של במחלקת־הספורט ביקרה היא

 את פגשה היא במעלית, ושם, תל־אביב
•  באמת, משגע חתיך הוא אלון אל"
 ורד קיבוץ. ויוצא ספורטאי גם לכל ונוסף

 גבר את שפגשה העיר בכל אז סיפרה
 ורד את לקרקע הצליח אלון אבל הייה,

 יצאה היא ושוב בלבד, קצרה לתקופה
לבד. זה טוב שהכי בהצהרות

 עם יחסיה את ורד חידשה אחר־כך
 וברזל ורד כרזל• יעקב איש־העסקים

 אחדות. שנים לפני כבר אהבה סיפור היו
 התהדקו גירושיה, אחרי לארץ, כשחזרה
 וחזרו נפרדו השניים ביניהם. היחסים
 מאלה כנראה הם השניה. לזרועות האחד
 קשה אבל השני עם האחד יכולים שלא
השני. בלי האחד יותר עוד להם

 שוב שהשניים התבשרתי אלה בימים
 רוצה שאינה להכריז הפסיקה ורד ביחד.
 הרגשה לי ויש אחד. לאדם קשורה להיות

 רציני סיפור הוא השניים בין שהסיפור
 ותתיישב כולנו את תפתיע עוד ושוורד

 איש־ של בביתו קבע, דרך אחד, יום
חתונת־השנה. תהיה זו אז שלה. העסקים

ורמוס ודני נעמי
שמיים שומו

 הרבה דרשה היא ארכיב. אבי המיסעדן
 שותף שבהם העסקים מכל מחצית כסף,

 כל טען •שלהם הגירושין במישפט בעלה.
 מופקר. אורח־חיים מנהל שהשני מהם אחד

הפ בעירום, להצטלם שהרבתה הדוגמנית,
 שבעלה אחרי עבודתה, את אחת לא סיקה
בו. בוגדת שהיא טען

בז דווקא לאו המפורסם, רואה־החשבון
 ה־ את עשה מעוז, דני מיקצועו, כות

 מסיבה במהלך התחתן הוא בלתי-יאומן.
 ני- אך שומרת, זיווה הדוגמנית עם

 ימים אלא מעמד החזיקו לא שואי־הבזק
הצפוי. הגט בא אחר־כך ספורים.
 ובני- מהכותרות, ירד לא אומנם מעוז

 בשפע חוסר שבוע בכל סיפקו מישפחתו
 ששערוריית ספק אין אבל שלי, למדור
 שנערכו אחרים לגירושים שייכת השנה
השנה.
 היא ורמוס. דני המפד״ל, מזכ״ל הוא
 הזדעזע כל־כך השופט נעמי. אשתו,

 לשנים הציע שהוא ההדדיות, מההאשמות
 לא שילדיהם כדי בלישכתו, בתיק לדון

 על האחד ההורים אמרו מה לקרוא יוכלו
השני.
 עליה כפה שהוא 1 עליו אמרה היא מה

 וללכת לבדן בבית הבנות את להשאיר
לא שהוא ;מיפלגתיים לאירועים עימו

פרי ואולסי בן־עמי תמי
סד אין

 אהבתה את מצאה היא חדשים. ביחסים
 אשר השחקן־בימאי של בדמותו החדשה

 מזמן לא נפרד 35ה־ בן צרפתי צרפתי.
נולד. מלי השחקנית מאשתו
 שושי. מאשתו נפרד סיני אריק הזמר
 נסעה שושי התערערו. השניים בין היחסים

 בארצות־הברית, חודשים שלושה בן לטיול
 עוזב הוא כי אריק לה הודיע וכשחזרה

 אריק התחיל אחר־כך קצר זמן הבית. את
 טלי הצעירה הרקדנית עם רומן לנהל

מטלי. גם אריק נפרד בינתיים יאיר.
 סיפור השיג פרידת־השנה התואר את

 ואולסי בן־עמי תמי לש פרידתם
 ספק ללא היא המצליחה הדוגמנית פרי.
מחז השנה. של המבוקשות הנשים אחת
 בכל השנה במשך אותה ליוו רבים רים
 מחזריה בין הקבוע. מידידה שנפרדה פעם

 טכסטיל, לחוטי מיפעל בעל גם נימנה
 שהיה .34ה־ בן בראנדט אבינועם

 ממושך רומן גם וניהל שטן לנילי נשוי
 הדוגמנית ועם עטרי שוש השדרנית עם

אמ ניסה בראנדם בלומנפלד. סימונה
האח בשנים שהפכה תמי, אחרי לחזר נם

 דוגמניות־הצמרת בין בולטת לדמות רונות
 לחיזוריו. נעתרה לא היא אולם במדינה,

 בעל תירוש, מיקי עם היחסים חידוש
ש, גלריה  ברשימתה הוא גם כלול תירו
משחקן־הכדורסל. הפרידה אחרי
 בשיכון המשותפת דירתם את עזבה תמי

 היא שבה בשכנות, דירה ושכרה ל׳,
שגיא. רונן בשם שותף עם מתגוררת

 לעזור במקום והעדיף הביתה. כסף הביא
 המד, זבולון של כנהגו לשמש בבית

 סירב שהוא — העיקר אך שר־החינוך.
 נוהג היה ולא בשבת לבית־הכנסת ללכת

 המישפחה. בטהרת זמנים על להקפיד
 עשו השניים בין הגירושין על הידיעות

 המפד״ל, מעוז — בקסטל גלים הרבה
שי את וזיכו  שערוריית- בתואר ורמוס גירו

השנה.


