
ואירוח כלכלה
 חדשה יפה עיני תופסת לפעם ספעם

מכו מקום ותופסת סאי־שם, שמופיעה
 תל- של הפנויות יפהפיותיה בץ בד

 לא שכנראה שלי, התורנית הפעם אביב.
 היא זמן, הרבה עוד מהרשימה תצא

ברמן. נועה
ה העיניים בעלת היא הזאת הצעירה

ש הכי-ארוכים והריסים ביותר כחולות
 שנייה שנה סטודנטית היא ראיתי. אני

 לכלכלה בחוג תל־אביב, באוניברסיטת
לה יכולים אתם ומכאן ופינהל־עסקים,

 שנות בתחילת צעירה, מאוד שהיא סיק
לחייה. העשרים

 באוניברסיטה, נמצאים כבר אנו אם
לו היפה נועה בהיקשים. לעסוק כדאי
הסתם שמן מכאן מינהל־עסקים. מדת

כרמן נועה
קולנועית משפחה

 עד כי לעסקים׳ טוב ראש גם לה יש
 מינהל־ ללמוד כדי מבינה שאני כמה

 ובעלת יפה להיות מספיק לא עסקים
ארוכים. ריסים

 ולא עיסקי־בידור. מאוד אוהבת נועה
לעס ראש ובעלת יפה שהיא משום דק

דוו מישפחתיות נסיבות בגלל אלא קים,
ה מפיק־הסרטים הוא שלה הדוד קא.

 שעליו נולן, מנחם חובק־עולם ישראלי
הדי את להרחיב צריכה לא בוודאי אני

בור.
 לעולם אהבה וגם יופי גם עסקים, גם

 לפועדודחברים נועה את הביאו הבידור
אפוק מועדון בתל־אביב, שנפתח חדש

 האירועים על שם אחראית היא ליפסה.
 בתוך אותה. הכרתי גם וכך המיוחדים,

אי הרבה כל־כך הפיקה היא קצר זמן
 שם יש שבאמת מרגישה שאני רועים,

ליחסי-ציבור. וגם לעסקים ראש
אי היא בכך, עוסקים בבר אם נועה,

 לבד. שהיא מבינה ואני מיוחד. רוע
 תרתי מיוחדים, אירועים שאוהב מי אז

 בזאת גם עניין יגלה הסתם סן משמע,
אותם. שמפיקה

 מעוגנת,
דוגמנית לא

 שאני האופנה, בעולם מישהי יש אם
 ויש בן־אדם, גם שהיא עליה לומר יכולה

 ולכן מילר. שרה זוהי כאלה, מעטות
 דב•* כמה עליה שכתבתי גורא לי באב
 הזה (העולם באשמתי שלא רעים רים

 זמי וחברה, שהיא מכיוון אבל ).2368
 הספקתי לא בסדר, כל־כך הם ברמן,
 ניצלתי אלא בטלפון, העניין בסגירת

לכם. גם לספר ההזדמנות את
ש אחרי יום מחו״ל, חזרו ושרה זפי

 ש- מסתבר שם. חורק שמשהו כתבתי
 הם דבר. שום שם חורק לא סעיתי.

 ויותר מאושרים יותר לדיבריהם, חזרו׳
פעם. פאי ביחד

ח קול במשיכת פישלתי ממש מזה׳ ח
 לא, דוגמנית. לשרה כשקראתי מוס,
 מעצבת־ היא דוגמנית. לא עריץ היא

 לעולם תרומתה וזוהי מוכרת, אופנה
 היא בטלפון איחה כשדיברתי האופנה.
 נראה שבאמת רגועה, כל-בך לי נשמעה

ביחד. מאוד מאוד חזרו והי שזסי לי
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והידידות
ת ב  רואה־ הטוב, ידידי על לכם סיפרתי מאז שבועיים ע
 שיש לכם אמרתי אז ).2368 הזה (העולם מעוז דני החשבון

 אחד לא הוא דני אבל כרמון. טובה ששמה חדשה ידידה לו
 ובעל מצליח כלכלן ממולח, כאיש-עסקים שפריו. על השוקד
 שיש במה להסתפק יכול לא הוא לחשבונאות, תוסס מישרד

 טובה, על ששמעתי מאז יומיים או יום עברו לא והנה, לו.
 בזכות מוכרת היא והפעם חדשה. ידידה עם יוצא הוא וכבר

 מעצבת־האופנה זוהי שם. לה רכשה היא ובאחתנה עצמה,
 חם הבי־הכי הדבר שהיא נאמר בבר שעליה בוקר, ליזה

היום. הישראלית באופנה
 נפצאת היא שכאשר הוא הדברים ומטבע רווקה, היא עליזה

תי נתקלה היא בתל-אביב, העניינים במרכז היום  אם כי מעוז, ב
 לבלות, גם זמן לו ייש מקום, בכל נמצא דני יודעים לא אתם

 גוד־ לתת גם אנשים, לארח גם לבשל, גם חיים׳ לעשות גם
בעסקים. ולהצליח לעבוד וגם בנפרד, ואוחזת אורח לכל טיים

 שתמיד דני, משהו. שהיא מישהי להכיר לו הציע מישהו
 באותו ליזה. של ידה את ולחץ שמח, חדשות לחוויות מוכן
 אוק׳לוק לפייב דני אותה הזמין שבת, יום בסיקרה שהיה יום,

 זה דני שבשביל לי, ותאסינו ידידים. שבועיים בבר הם ומאז
 משלושה יותר איתה יוצא שהוא בחורה בל אצלו הרבה.

הרבה. זד׳ ימים
אחד, מאירוע ביותר כבר אותם ראיתי ביחד שהם מאז

בוקר ליזה
עמוקה ידידות

 יהיו עדייו הם יופיעו אלה שדברים אחרי שגם מקווה ואני
לשעבר. ולא ידידים, של תקן על

הידיד ההריון תיאטרון
 נווה־ בתיאטדון חוגגת הפריח אלת

 אל לא, לא, בהריון. שם כולם צדק.
ש מהגיבורים כל־אחד נכון. לא תבינו
ר ואלה נשר, לכם אספר עליהם ת  ה

 יודעים שאתם כפי כי חוקיים. נות
ד התיאטרון, מנהל ד ר, עו ל ט  הוא קו
חוק. שומר

 שייכת נווה־צדק בהריונות הפרמיירה
עו לא אך קוטלר, ששמו לאחד אמנם

האדמי המנהל שהוא מאיר, אלא דד
 אשתו הצעיר. התיאטרון של ניסטרטיבי

 פחות ולפני טוב, במזל בן ילדה שדלי
הבן. פידיון טקס לו עשו משבוע
 בוטיק בעצם חנות׳ בעלת היא שולי

 לחזור תובל היא פעם ועוד לבגתם,
סחורתה. את ולמכור

עסקי אדמיניסטרטיביים בעניינים אם
התי של למזכירה גם לרגע נחזור נן,

 ששמה והדינפית הצנומה הצעירה אטרון.
את נשואה מסטיצ׳קיז דליה אהו  ל

 עובדת דליה יוסי♦ ושמו יפהפה ריכל
 בנווה־צדק. כמזכירה חודשים שיבער. מזה

 ברמת- לאמנות גלתה לה היתד׳ כן לפני
ש החליטה היא אחד שיום עד השתן,

לע והלכה כטף. על רות סעדי׳פה היא

 שדליה מניות בתיאטרון. כשכירה בוד
 ושחק- מוסיקאים אמנים מחזות, אוהבת

 תתבסס שהיא טיבעי רק זה היה גיס,
בתיאטרון. לה שהוצעה מעבודה

 ועכשיו להריון. גכגטה היא בינתיים
 לדליה שנותר מה הרביעי. בחודש היא

 מאחלת מצירי ואני בעצמה לשחק זה
לע ממשיכה היא בינתיים הצלחה. לה

 אותה, מכירה שאני וכפי בתיאטתן, בוד
מנווה־צדק. ישר ללדת תלך היא

 נווה־צדק בתיאטרון הכל. לא עוד חד,
 מכד אחת הס. דדלאומית הצגה מוצגת
 הערבית השחקנית היא חהצגה כבות

ה א  במוצאה, חיפאית היא ניקרה. מלו
במ לפניה הולד ושמה מאוד׳ מוכשרת

 גם מופיעה היא בארץ. שונים קומות
 דויד לכינור ומועמדת הערבית בטלוויזיה

הם. בהצגה חלקה על
 שאל הס החצנה של במסיבת־הסיום

 בהרית! את מה,״ קוטלר: עודד אותה
ש שמה לו, ענתה סלואה ידעתי.״ לא

 בד,ריח. שהיא יידע שבעלה זה חשוב
 שד,שחקנית לדעת אני גם זכיתי וכד

 החמישי בחודש נמצאת הזאת המוכשרת
סלואה של שבעלה לי סיפרו להריונה.

קוטלר עודד
לידות מכת

ה1יד עול
 אחת שאף זד, הזו, בעיר שטוב מה

ל הנד, זמן. הרבה לבד מסתובבת לא
 דינה פרכה. דינה הדוגמנית משל,
 ואיש־העסקים המיסעדן של אשתו היתד,
 האחר, שאולי של אחיו שאולי, טדי
רפי.

כדור של אשתו היתד, היא אחר־כך
 ליכוביץ, כארי אביב, תל הפועל סלן

 חיפה. העיר לטובת תל-אביב את שעזב
 שתי היפה לדינה נשארו הבעלים משני
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ש דינה, אך זוכרים, לא אולי אתם
 ומד,מבוקשות מהמפורסמות אתת ד,״תה

 מהמיקצוע פרשה הצילום, שבדוגמניות
 פחות לא למיקצוע ועברה המאוד־זוהר

 עובדת חיא ותכשיטים. אבני־חן זוהר,
המתמ גדולה פרטית בחברה וחצי כשנה

מבי שאני מה ויהלומים. באבני־חן חה
העוב את שמכבד מיקצוע שזהו זה נה

 את לפרנס מצליחה דינה כי בו. דים
בכבוד. בנותיה שתי

ש חדש, ידיד היום יש היפה לדינה
 בויקו, ישראל המיסעדן אלא אינו

 לא בטח אני ועליו סיפור בעצמו שהוא
מבחי שנם שמעתי לכם. לספר צריכה

 עומד הוא רע. לא לו הולך עיסקית נה
 שלו, הסיניות המיסעדות בעיסקי להתרחב
 בית- ■דיסקוטק, אגרול, מלבד שיכללו

 יהיה עוד מה מעניין סאונה. ואפילו קפד,
שם.

חו שלושה כמו משהו יוצאים השניים
 זה בויקו, את מכירה שאני כפי דשים.

 על שומר בדקו אם מיקרי. דומן אינו
משהו. כבר זה זמן, הרבה כל-כך דינה

 שהוא הבנתי במיקצועה. אותה מעודד
 אתרי גם לבימת־ד,תיאטרון אותה ישלח

הלידה.
 בתיאטרון אנשים הרבה כל־כך ואם

 להריון, להיכנס זמן מוצאים נוווז־צדק
 כן, ז אדיש להישאר המנהל יכול איד
 שהוא המנהל של במישפחתו נם כן.

 עוד תהיה התיאטרון, של החיה הרוח
 אשתו, — הסיבה גדולה. שימחה מעט

הש בחודש נמצאת עצמון, אורדית
להריונה. ביעי


