
 יום- את מכבר לא שחגגה רץ, קלחה
 זוג הם ניקרק וקמיל ,22ה־ הולדתה

מב צעירים, הם הדוגמנות. בעולם חדש
 להתקנא מה על ויש גבוהי-קומה טיחים,

בהם.
 בעולם־הזוהר ונוצץ חגיגי אירוע בכל
כש מישנהו, לצד האחד בני-הזוג נראים

 דד המיוחדים, במלבושיו מתבלט אחד כל
ידועי־שם. אופנאים בידי נתפרים
 שופע שיער בעלת בלונדית רון, קלרה

 מתגוררת הרחוקה, מכפר־סבא שמוצאה
שהתא טוענת היא תל-אביב. בלב כיום
 העיר, של הקיצבי החיים בדופק הבה

 ואינה והמגוונים, העשירים בחיי-הלילה
 כפר-סבא זה. בלי אפשר איד כיום מבינה

כפר. באמת זה — אומרת היא —
מע הליכות, ומלוטש בשל גבר קמיל,

 ומוכן בעיטקי-יהלומים הבקרים את ביר
 אחר־הצהריים בשעות ורק אך לדגמן

 לעשות שאוהבת קלרה, ).2373 הזח (העולס
 פסיכולוגיה. ללמוד משתוקקת מושלם, הכל
 ואונה מירצה כל את משקיעה היא כיום

מלא היא שעבודת־זוהר וטוענת בעבודתה,
להת מתכוונת היא לכן מאוד. מתישה כה

 כי שנזדשנתיים, בעוד רק ללמוד חיל
 כשתחליט עבודות. חצאי אוהבת אינה

 בלבד. ללימודים זמנה תקדיש ללמוד,
 הצלחתה בגלל בה שמקנאים טוענת קלרה

 הדר־ מקשות שבו בעולם־הזוהר, המטאורית
 גאה והיא הצעירות, על הוותיקות גמניות

בת בה שזכתה היציבה דריסת-הרגל על
יחסית. מועט זמן אחרי זה חום

 קמיל ובין בינה היחסים לטיב משנשאלה
 כנישואים זאת מגדירה ״הייתי השיבה:
 רוב כמעט אצלי נמצא קמיל פתוחים.
 פתד אנו זאת בכל אך הפנויות, עיתותיו

 צמודים׳ כ׳חברים זאת מגדירים ולא חים
 ועם מאוד, קרוב משהו זה כ׳ידידים.׳ או

רחוק.׳׳ זאת
 העיקר להגדרות. משמעות אץ ובאמת,

ומצליחים. מאושרים שהם
ניקרק וקמיל רץ ר,לרה

יחדיו מאושרים נראים

 היו בחבורה אנשים שני המועדון. נות
ובפו — ביחד הופעתם אך מאוד, מוכרים

מהנו כמה ביותר. מפתיעה היתה — מבי
חולמים. שאינם לוודא בבשרם צבטו כחים

 זמר היו השניים להתרגשות: הסיבה
תו נודע ר ב ח ר, ו ב ע ש  אלה שבימים ל
 אהבות אין נאמר: כך על לישראל. שבה

שמחות.

ת איו הבו א
ת חו מ ש

 לא תל־אביבי במועדון־חברים המבלים
חל פניהם כשעל עיניהם, למראה האמינו

מפי־ באחת שהתיישבו אנשים, חבורת פה
 את עזב שבועיים בת קצרה שהות אחרי
ס ישראל מ ץ, תו  סגדיושב- שהוא מונ

 שבגרמניה. במינכן היהודית הקהילה ראש
בן המשגע הצעיר כי ז חשוב זה למה

וידירה מונץ תומם
נזינכן תל־אביב, מינכן׳

 הדומה וגבה־קומה, יפה־תואר הוא 27דד
 דילץ. אלן הצרפתי לשחקן מפתיע דימיץ

 לתואר חובותיו את אלה בימים סיים הוא
 לתומס ומינהל־עסקים. כלכלה בלימודי שני
 בלו־ שולה ישראלית-לשעבר, חברה׳ יש

 הרוקחות לימודי עם שבד־בבד מוצקי,
מדוגמנות. מתפרנסת באוניברסיטה

 כזוג שלהם בקהילה ידועים ושולה תומם
 :גבם מאחורי השאלה נשאלת מזמן ותיק.
 הם אך ז מתחתנים לא עוד הם למה

 וקידושץ, חופה בלי כך, זאת מעדיפים
לחוד. אחד וכל ביחד של חיים ומנהלים
 לחוד מהם אחד כל מגיח לפעם מפעם
 בביקורו חבריו. בחוג ומבלה לישראל
 לבבות כמה להשאיר תומס הצליח הנוכחי,
 על ידעו לא שכנראה בתל-אביב, שבורים

 אחת במינכן. המתנהל הממושך הרומן
על הטלוויזיה. עובדת היא הקורבנות

התאוששה. לא שעדיין מאוד, נאה מה
 לא מונץ, במישפחת עוסקים אנו ואם

 המקסימה, אחותו את להזכיר שלא נוכל
מלונ לימודי המסיימת ,22ה־ בת סילביה

 בקיץ בישראל בביקורה בגרמניה. אות
 בשם בחייל אנושות התאהבה שעבר

 חשבונם על התלוצצו חבריו שלומי.
 פרטית, טירונות אצלו עוברת שסילביה

 ובגללו רציני, נראה ביניהם העניין אך
 סדר־פסח בישראל לערוך סילביה באה
כהילכתו. כשר

ה התאומות הן קציר ואיילה רחל
בת רבות. עליהן כתבו שבשעתו ידועות,

 ה־ פקידות שתיהן היו הצבאי שרותן קופת
 בחיל-האוויר, ביותר המצולמות מיבצעים

יופיין. בשל בבסיסי-החיל אטרקציה והיוו
 בנותיו ושבע טוביר. בסרט השתתפו הם

 השתתפו החולב, של בנותיו מתוך כשתיים
טלווי בתוכנית וכן רבים בסירטי־פירסומת

 על־ידי בשעתו שהופקה רואו בשם זיה
 הצטרפו יותר מאוחר בשלב ענבר. דלף

אל־על. של דיילוודהאוויר לצוות שתיהן
 דרכן, נפרדה אחר־כך מסויימת תקופה

 מישפחה, מגדלת והחלה רחל משנישאה
 בעלה היא, ילדים. שני כיום הכוללת
 הם שם בלום־אנג׳לם, היום גרים וילדיהם

ועושר. באושר חיים
קשר
ואף

אמיץ,
חייתה

 לאחותה הקשורה איילה,
 רבות פעמים אצלה ביקרה

תקופת-מה. בלום־אנג׳לם
 — איילה לישראל חזרה כחודשיים לפני
 היטב המוכרת ,31 בת אמיתית יפיפיה
 והודיעה — התל־אביבית הבוהמה בקרב
 לבחיר להינשא עומדת היא כי אלה בימים
 ששמו ,33 בן מצליח איש־עסקים — ליבה

בעי נמצא שהוא מפני לפירסום, ניתן לא
גירושץ. הליך של צומו

תאילנדית
בשידוד

 בעל רזה, צעיר, ,27 בן אינו עדיין הוא
 המבטיחים הבחורים אחד — מקורזל שיער

י זהו בתל-אביב. ב ד, א ד ל  הפקה מנהל א
 בעולם־ הקליברים כל עם עובד פשנל, אצל

 עם כזה חמים נראה שהוא למרות הבימה,
 וזה שלו החן זה אבל — ילד של מבט

 ועומד רציני הבחור כי בו. שמטעה מה גם
עובד הוא כרגע בעסקים, הרגליים על חזק

אלדד ואבי סיננוטונג סאוולי
אחר סמולס אהבה

ב שמחכה ושלאגר והפקות תכניות על
פתח.

הצל גם לו יש בעסקים, מהצלחתו חוץ
 ששידך הנודע השדכן הוא רומנטיות. חות

ב כך (על קריברטי וענת דויד את .
 חם־וחלילה יוותר שאם כך ממול). עמוד

 הוא החבר׳ה, מתבדחים מחוסר־עבודה,
מישרד־שידוכים. יפתח בטח

 השחקנית עם בעבר שיצא אבי בקיצור,
 ש״״י־ עוד לאחרונה סידר אנקורי, גילת

ה בפיסעדה אירע המיקרה לעצמו. — דוד
 בת מקסימה בתאילנדית פגש שבה סינית,

 והאהבה סיננוטונג, פאודלי בשם ,23
אורז. בשדה שיבליט כמו פורחת שם

קציר איילה
הפירסום לא מצליח,


