
בחורף
 בעל ,26 בן חתיך הוא גלסמן אילן
 מיס־ בעלי הם ואחיו הוא :גדולה נדוניזז

 שלום, אחיו תל־אביב. של בסיילח עדה
לא. עדיין אילן נשוי. כבר ממנו, המבוגר

ו־ אילן, של בת־זוגו מיהי התעניינתי

רובאי□
 י&ה הזמרת את שאלתי כחודשיים לפגי
 בתה של כוונתה על יודעת היא אם ירקוני
 שהיא ענתה, היא להינשא. מתי הצעירה

 כל־כך לא ושהיא הבחור, את מכירה לא
לה יכולה יפה אז הזה. לסיפור מאמינה

 בת רותי עובדה. כבר זו לא, או אמין
 דיים משה לחברה, להינשא עומדת 26ה־
בנובמבר. 3ב־

 הבנות שלוש מבין היחידה היא רותי
 עדיין. נישאה שלא המפורסמת, במישפחה

 אורית רופאים. עם התחתנו אחיותיה שתי
 התחתנה ותמי שוחט יגאל לד״ר נשואה

 הד׳׳ר עם — התגרשה גם ובינתיים —
 לו אין זה שברגע לי, כשאמרו נדהמתיצרפתי. אליהב

אחת. אף
 אילן :פשוטה הסיבה ז קורה זה איך

 לעבודה מירצו כל את אחיו, כמו מקדיש,
מת שלו ההכרויות בית־עבודה־בית. —

רו לו היה במיסעדה. ומסתיימות חילות
 לחפש, ממהר לא והוא שהסתיים, מו
 האחרונים הימים את לנצל רוצה הוא כי

 אילן אבל הפיננסי. לקידום הקיץ של
 ואם שומם, יהיה המקום שבחורף שוכח

 בקרוב, חברה למצוא ימהר לא הוא
והגשם. הקרה בימי לבד ישאר הוא

 בניו־יורק. משה את פגשה ירקוני רותי
תו ויפה גבוה שחקן־כדורסל־לשעבר, הוא
 עד שיחק ,23 בן רק שהוא הזה, החתיך אר.

הפו קבוצת של הפותח בהרכב כשנה לפני
כאיש- עבד הוא ובנידיורק חולון, על

 ואף בארצות־הברית, ישראל של הכלכלית
שם. באוניברסיטה קצת למדה

חב היא השניים בין לשידוך האחראית
 שחוץ אלוני, שוש רותי של הטובה רתה
 אלוני, מירי הזמרת של אחותה שהיא מזה
עצמה. בזכות חתיכה גם היא

 לעצמה תיארה לא החובבת השדכנית
 עובדה. אך רציני, משהו יצא שמההיכרות

 שהיא כחודשיים לפני לה סיפרה רותי
מת ושהם משה עם יחד לארץ חוזרת
 כבר נקבע בינתיים כאן. להתחתן כוונים

 תל- במיסעדה שתתקיים לחתונה, התאריך
 חברים כוללת המוזמנים רשימת אביבית.

להי יניחו לא כנראה, לי, טובים־בלבד.
לשם. כנס

הראשו היא מאחיותיה, הצעירה רותי,
 אבל למישפחה, רופא מביאה שאינה נה

 שיאמר מי אין תמי של גירושיה אחרי
 לאן ערובה הוא שד״ר ירקוני במישפחת

נישואין. ריכות

ירקוני יפה
נזאמינה לא

 הפנוי בזמנו מפורסם. בסטודיו ביטחון
מלונאות. למד

במישלחת רותי עובדת שנים כמה מזה

נפרדים
וחוזרי□

 לבחור וניסיתי כחודש לפני כשישבתי
 בעיה לי היתה פריות־השנוז, לכותרת בזוג

סי היה השנה מפירודי כל־אחד רצינית:
עצמו. בפני אדיר פור

 תמי בדוגמנית לבחירתי הסיבות אחת
פרי אולמי הכדורסל ובשחקן עמי כן־

פרי ואולסי כן־עמי תמי
כוס־התה ליד

עפרון דמריק שושן אילנה
תאריך אין

 כימעט הבטיחו שהשניים העובדה. היתד,
עז תמי הסופית. היא שפרידתם בחגיגיות

 אולסי, עם חילקה שאותה הדירה את בה
 רונן עם יחד לו בשכנות דירה ושכרה
הקוס הטובה, חברתה של בנה שגיא,

שגיא. ליזיקה מטיקאית

^ופת  ת
למעוז פז

להת מסרב מעוז דני איש־העסקים
 אביר־חיי־הלילה, לכינוי זכה בעבר בגר.
 האירועים בכל נראה שהוא העובדה בשל

 היו תמיד כמעט תל-באיב. של הנוצצים
המ־ צעירות, דוגמניות זרועו על תלויות

פז אכיכה
הפומביות העיקר

ה בת אלינור מבתו, במעט אך בוגרות
פז.

ולהת להתחתן כבר הספיק מעוז דני
גירו לוו הראשונה בפעם פעמיים. גרש
 המדינה את שהסעירה בשערוריה, שיו

 את שהפשיט בכך הואשם מעוז כולה. !
 הוא בעירום. אותה וצילם בכוח אשתו \
 תורכי תייר עם בו בוגדת שאשתו אז טען 1
תותח. ז׳אק בשם 1
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 התמירה הדוגמנית שנפרדה פעם בכל
 רבים, מחזרים אותה ליוו השחור, מידידה

הדוג אחת שהפכה מי של בביתה, והטלפון
 לצלצל. הפסיק לא ביותר׳ המצליחות מניות

 אבל לזרום, עדיין פסקו לא אומנם ההצעות
 בתשומת זכתה לא מהן אחת שאף כנראה

תמי. של ליבה
 ביחד. שוב השניים כי התבשרתי השבוע

 השתלשלות־המעשה, לי ברורה בדיוק לא
 שברור מה אך מדוייקים. פרסים לי ואין
לש הטובה והחברה חלה, שאולסי הוא,
הפ בשחקן־הכדורסל לטפל הזדרזה עבר
 התברר, ותרופות תה כוס בין שלה. רטי

 טרם ביניהם שהעניין לשניים כנראה,
דעך.

 אחד שאף העובדה, כנראה להם הספיקה
 בן־זוג עם רציניים קשרים יצר לא מהם

בא הם הדברים. את להבהיר כדי חדש,
המקו לאהבה אבל הפעם, זאת ניסו מת

גבולות. אין רית
להם שהענקתי פרידת־השנה, תואר אחרי

 תוארים. בהענקת יותר מסתכנת לא אני
להפתיע. יפסיקו לא שהם יודעת, הרי אני

 גם יכול ולא בלי יכול שאינו אחר זוג
 וחברה, שושן אילנה הדוגמנית הם יחד.

 אחיה עפרון, •עפרון. מריק איש־העסקים
 שעלתה ואילנה חנוך, ליהי הבימאית של

 וחוזרים נפרדים בעולם־האופנה, כמטאור
 לעקוב מספיקה לא שאני כזו, במהירות
אחריהם.

מתכ שהשניים לכם בישרתי מזמן לא
נפ שהם סיפרתי אחר־כך חתונה, ננים
 שהנה־ ,וחשבתי חזרו הם אחר־כך רדו.
 כאשר אבל נוצצת. בחתונה נחגוג הנה

ביחד. היו לא כבר הם תאריך, לברר ניסיתי
 פנויה שחתיכה לי, נדמה היה עכשיו

 וכמעט בעיר חופשי מסתובבת וצעירה
 היא לא. אבל זאת. לכם לבשר שמיהרתי

 איש־העסקים של הבטוחות לזרועותיו שבה
 דבר של שבסופו הרגשה לי יש שלה.
 מי אבל רציני, לכיוון הזה הסיפור יוביל

? שאתחייב אני

שומ זיווה את לאשה דני נשא אחר־כך
לרא נפגשו שבה מסיבה אחרי יום רת,

חוד כעבור הסתיימו נישואי־הבזק שונה.
התגרשו. והשניים ספורים. שים

הב בתו אלינור, את השיא בינתיים
 של טעם טועמת כבר היא וגם כורה-

הליכי־גירושין.
ספו חודשים לפני שקט. לא מעוז דני

הדוג של סירובה על לכם סיפרתי רים
 לטיול אליו להצטרף נגר יהודית מנית

 גבי מעל לכם בישרתי ואחר־כך בלונדון,
 דני של האינטנסיבי הרומן על זה מדור

 דני הגדיר אז פז. אביבה הזמרת עם
 גם אולם גדולה״, כ״אהבה יחסיהם את

ומורדות. עליות ידעה זו אהבה
לח נסיונותיו על סיפרו דני של מכריו

 לענייני והמומחית העיתונאית אחרי זר
 שהיתה גלזר־פרס, פילים צימחונות

 של בנו פרס, (״יוני) ■ליונתן נשואה
 אלא חיזורים העבודה. מיפלגת יושב־ראש

הש בין ידידות מלבד דבר, הולידו לא
ניים.

 דני כי התבשרתי ממש אלה בימים
 ברומן לאוזניו מעל שוב שקוע אכן מעוז
פז. אביבה עם תוסס

 בשקט לרגע יושב אינו שמעוז ברור,
 החייבים מאותם שהוא כנראה בכיסאו.

רו איזשהו של בעיצומו כל־הזמן להיות
פומבי. שיותר כמה שיהיה ורצוי מן,




