
ביחד עסדה
אהבה

 את לחגוג החליטו ודורית שוקי הצמד
מנו ולתפוס החדשה העברית השנה תחילת

הקרו בשנה העבודה לקראת קצרה חה
ביוון. קורפו לאי נסעו הם בה.

 25ה־ בת פרקש ודורית .27ה־ בן שוקי,
 שחושבים כפי הפרטיים, בחייהם זוג אינם

 מחוץ גם טובים חברים הם אבל רבים.
העבודה. שעות למיסגרת

 פגשו בקורפו, הים לחוף שירדו ברגע
 מירי, שבע בת להקת ברקדנית השניים

 ,25ה־ בן סנדרוסקי ובדני ,20ה־ בת
לוופלות. בית־חרושת מנהל ■שהוא

 כיף־חיים, שם עשתה העליזה הרביעייה
 שטוב מה כי והחליטה ביחד, לארץ חזרה

 מסרב שחזרו, מאז בבית. גם טוב בקורפו,
 כל צמודה ודורית ממירי, להיפרד שוקי
לדני. הזמן

 דני ואילו לרקוד, שוקי את מלמדת מירי
הקריקטו של בתו היפה, דורית על שומר
וופ מעודף תשמין לבל פרקש, זאב ריסט
די מתכוני למענה מכין הוא יום־יום לות.
 על לשמור תוכל שבעזרתם חדשים אטה

גיזרתה.
 ערב מדי מסתגרים הטריים הזוגות שני

ב החדשות מאהבותיהם ונהנים בבתיהם,
ובשלווה. שקט

פרקש ודורית שוקי שוקי
חמד צמד

 ללא לי, ברור היה אותה, שראיתי בשניה
 השבוע. חתיכת תהיה שהיא ספק, של צל

הת היפהפיה על פרטים לברר כשהתחלתי
למ נשואה. כבר שהיא גיליתי הזו, מירה
 לכם ולספר לוותר לא החלטתי זאת, רות

 מגיעה האצבע על הטבעת עם גם עליה.
הכותרת. גרץ לעינת
 גרץ, למוטי נשואה 22ה־ בת עינת

 ברמת־ עימו ומתגוררת פרטי. חוקר שהוא
ה בעלת עוסקת שנה כחצי ומזה השרון.

וצי בדוגמנות־מסלול הדבש בצבע שיער
 גיסים האופנאי של בבית־האופנה לום,

מזרחי.
בדאי־ טמון מיזרחי של האמיתי הסיפור

ה התגלית היא גרץ עינת העתיד. את תו
 הדוגמנית המצליח. האופנאי של שלישית

 השניה נגר, יהודית היתה הראשונה
כ נבחרו אגב, שתיהן, סיכוני. אילנה
המים. מלכות
 שלא השלוש,׳ מבין היחידה היא עינת

 וניסים כלשהן, בתחרויות־יופי השתתפה
 מיזרחי במיקרה. לגמרי בה פגש מיזרחי

 וחיפש ,82־83 וחורף לסתיו קולקציה הכין
 פנים חיפש הוא הדגמים. את שתציג אשה

ש עד הצלמים, ידידיו בכל ונעזר חדשות
עינת. עם אותו הפגיש מהם אחד

 עד־ בהצלחה. עברה סידרת־הצילומים
 הרגע למן עינת את אהבו שות־המצלמה

 ברגע יותר ליפים הפכו והדגמים הראשון.
ל עלייתה לפני החטוב. גופה על שהונחו
 שעה חצי בן אימון ניסים לה ערך מסלול
ותי כדוגמנית מסלול על התנועעה ועינת

קה.
 על הוחתמה והחטובה הצעירה עינת

שנה. חצי בן חוזה
 שתתמיד חדשה, בדוגמנית זכינו אם

ה חצי. שתחלוף אחרי רק נדע במיקצוע,
 זכינו מיקרה, בכל התחייבה. שעליה שנה,

 חדשה־חד־ אמיתית, וחתיכה יפה להכיר
נשואה. — לעשות מה אבל שה,

באוויר
 קשורים* שלהם הרומנים שכל כאלה יש

 זה — צבא העם כל שבה בארץ בצבא.
קשה. לא

 חיל־האוולר מפקד של בנו הוד, יוכל
 <5הו מוטי היום, נשק וסוכן לשעבר

 היא שגם בחורה עם רומן מזמן לא ניהל
 בתו זאכי, מצדה זוהי לצבא. קשורה

 שנמצאת זאבי, ,(״גנדי״) רחבעם של
 ״ קלמר. כני הבעלה. גיררשין בשלבי

מע החזיק לא האלופים ילדי בין הרומן
 ה־, הבוטיק בעלת ממצדה, נפרד יובל מד.

 כבך שלו הנוכחי הרומן שמה. את נושא
 *א המדים על אבל בת־אלופים עם אינו

£ ויתר•
 סדיך, בשירות חיילת היא שלו הנוכחית

 נד!- בחורה — ספיר איריס לשם העונה
 דובר־ בלישכת כמרכזנית העובדת דרת,

שיחדור. לפני או־טו־טו והיא צה״ל,

 התפרנס תמרי דויד המתולתל התימני
לש ואב נשוי היה משיפוצי־בתים, פעם

 שכונת־ בלב גידל שאותם ילדים, לושה
התיקווה.

אש מישפחה בבית שיפוץ ערך אחד יום
 סיוד ובין רב, זמן נמשכו השיפוצים כנזית.
 בעלת־ עם ארוכות שעות תמרי בילה וטיוח

 ״אשכנזיה־ בשם מכנה היא שאותה הבית,
ה הקליק נדלק השניים בין פולניה.״
 נשאר השיפוצים, וכשהסתיימו מפורסם,
 הוא ■שלו. האשכנזיה עם לחיות התימני

 השכונה ואת ילדיו ואת אשתו את עזב
החדשה. אהבתו בטיפוח ועסק
 כיש- תמרי גילה בחייו המהפך כדי תוך
 ב־ צייר הפך ומפועל־בניין חבויים. רונות
 עם תמרי חי ארוכות שנים מלאה. מישרה
 את זנח לא מעולם אך החדשה, חברתו

שכונת־התיקווה.
 התאהבה תמרי של הפולניה האשכנזיה

 ובריחותיה, השכונה של הציוריות בדמויות
 בשכונתו שלובי־זרוע לטייל נהגו והשניים
 את תמרי מתאר בציוריו דויד. של לשעבר

הסס דמויותיה את ומצייר הווי־השכונה
גוניות.
 כצייר תמרי שהתפתח ככל מזלם, לרוע

האה עוצמת ירדה החדשה בעבודתו ושקע
נפרדו, השניים לחיים. חברתו ובין בינו בה

תמרי דויד
לבד להיות

ל והמשיך לשכונת־התיקווה חזר תמרי
ה מן השראתו את שואב כשהוא צייר,

מחלונו. המשתקפים מראות
 ל- וצייר בדירתו הסתגר שנתיים במשך
 שגילה עד לבד. בילה רב זמן לא־הרף.

 וכעת בגפו שיחיה הטיפוס אינו הוא כי
אשת־חלומותיו. אחר שוב מחפש הוא

 ״תימני שהוא מלא בפה מצהיר הצייר
ושע אמיתית. אשד, רוצה שהוא עסלי.״

תימניה. אשה היא אמיתית אשה בודו
 בחאפלה בקרוב תיפתח ציוריו תערוכת

חבריו. לו אירגנו שאותה אדירה,

אומרת, תל־אביבית שמועה
 נסעה שאודי, רפי של חברתו דווינסץ,

 מ>|ד זה לחזור. מתכוונת ואינה להודו
 הצעי$ה שירדן יודעת אני כי אותי, הפתיע

 ז,1ליד< שנפלה המציאה על תוותר לא
 רפי. את כך סתם תעזוב ולא

 קרה. מה לברר הלכתי
 יעו|ה,0נ ערב הזמינה, שירח מסתבר

 מש|ם אפשריים, חזרה תאריכי שלושה
 די־בעייתיים. הם מהודו שנתיבי־הטיסה

 הראז§ון במועד לחזור תצליח לא היא
בשני, לטוס תוכל היא

 נמנה לא הוא הכלים. אל נחבא וצנוע, שקט כבחור מוכר דולף הרדוף איש־העסקים
 מה לו יש שתמיד למרות עתונאים, על להסתער או המצלמות לכיוון להידחף הממהרים עם

 בלוס־אנג׳לס, המתגורר להרדוף, שכן עבודה. ענייני על הם סיפוריו כלל בדרך לספר.
 עסקים בפיתוח מירצו רוב את משקיע אינו אומנם הוא רבות. בארצות נרחבים עסקים יש

מתעלם. אינו ממנה גם אך יראל,
 תמיד במלונות־פאר. בארץ, שהוא פעם בכל וולף, מתגורר אמיד לאיש־עסקים כיאות

המלון. בפתח החונה שלו, הכסופה הנזראדם לפי אותו, למצוא קל
 מעל שקוע וולף דווקא. לעיסקי־הלב אלא עסקים, לענייני הסיפור שייך לא הפעם

 פילוסוף, אבי עורך־הדין של גרושתו פילוסוף, תמי עם תוסס ברומן לראשו
ושוקולד. ממתקים בחברת מדור־הפירסום על והאחראית
 ובינו גרושתו בין אלה. בימים שהתגייס ובנו, ודלף של לשעבר אשתו חיים בארץ

 מתנות. המון הרדוף להם מביא לארץ, מגיע שהוא פעם בכל חמים. יחסי־ידידות שוררים
לתמי. גם מלאות מיזוודות להביא ידאג בוודאי עכשיו

 <א בזה גם אם
 השלישי, במועד לטוס תוכל היא תצליח,

 שהיא הרמז. יובן אז — בשלישי לא ואם
 מהכיתות לאחת והצטרפה דתה את המירה
 :י רחבת־הידיים. בתת-היבשת הרבות

 אגי השבוע. הוא הראשון החזרה תאריך
 של^ ומקווה בדריכות, העניין אחרי עוקבת
השלישי. למועד להמתין נצטרך

 בתל־ הכי־פופולאריים הפאבים אחד בעל
 שינוי לבצע עומד כהט, לזר אביב

ולהינשא. בחייו דרמאטי
 הוא שאביה ה, יל ת היא המיועדת הכלה
מת שהעניינים איך לפי באל־על. קברניט
ה שהמוביל לפני יתחתנו עוד הם פתחים,
יסגר. לאומי


