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 טלי ואשתו ידלין אשר :סקופ והרי
 כאן קיבל ידלין לישראל. לחזור עוהדים
 לארץ והגעגועים קוסמות, עבודה הצעות

שלהם. את עשו הם גם
 לא ואם חוזרים. הם מסוכם, כבר זה

 בהריון, טלי :סקופ עוד הרי בזה, די
הרביעי. בחודש
 מפוצצות, ידיעות בהחלט הן אלה שתי

הפרשה. את שמכיר למי
 צנועה, תל־אביבית נערה היתה טלי

בבג כהן. הרמן רחוב בסביבות שגדלה
 דויד של כמעריצה ידועה היתד■ רותה

 את הכירה רפ״י, במיפלגתו׳ בן־גוריון.
 — לו נישאה רוכין, (״קויה״) יאיר
בן. לה יש ממנו

 ידלין, אשר עם שלה הרומן כשהתחיל
 כולם שנה, 20'ב־ כמעט ממנה המבוגר
 היא נשוי. היה שהוא גם מה נדהמו.

 וממש בבית־המישפט, דיון לכל הופיעה
 עד הזדמנות, בכל אליו צמודה היתה

לשיחרורו.
 את ועזבו נישאו הם שיחרורו אחרי
ועשה חברה בניו־יורק ניהל אשר ישראל.

 הכדורסל נבחרת מאמן קליין, ראלן!
 בארץ, מתחרה לו קם שטרם הלאומית

 הארץ את משפחתו עם השישי ביום עזב
 איני גרמנית. קבוצת־כדורסל לאמן ועבר

 הוא האחרונה ובתקופה היות בו, מקנאה
 הוצפתי יום כל כימעט פרטי. גיהינום עבר

השנה. סקופ על אנונימיים במיכתבים
נסי לו לאחל לראלף, קטן טלפון הרמתי

 את ביררתי הזדמנות ובאותה טובה, עה
הש ״בשלושת :ראלף הגיב העניין. פשר

עש ואני, אשתי קיבלנו, האחרונים בועות
 שהפכו אנונימיים, וטלפונים מיכתבים רות
 לפרשה נגע זה לבלתי־נסבלים. חיינו את
קצר.״ זמן לפני שהסתיימה נערה, עם

 עצמה שהבחורה ההשערה את כשהעליתי
 תיס־ מחמת המיכתבים, מישלוח את יזמה
 לקיצו, שהגיע הרומן על האישי כולה
 !היא לא זאת !״לא :בתקיפות ראלף ענה
ד בטוח אני

קליין 8ראלן
בצרות בחור

 גיל הספורטאי יחגוג הרביעי ביום
בנו. של ברית־המילה את לנדאו

מת ואיזה למתנות. כמשוגע ידוע גיל
נות!

 וקנה הבחור הלך שלו, חבר כשחלה
הליקופטר ואפילו דובונים, מכוניות, לו

ידלין ואהרון טלי
התגשם החלום

 לו. יש כידוע, לזה, ראש כי — עסקים
 הזמן וכל כעורכת־דין, שם עבדה טלי

להריון. תיכנס שבו המיוחל, לרגע חיכתה
 לארץ חוזרים הם התגשם. חלומה ואכן,

פה. ילדם את תלד והיא
 הכבוד! כל — אשה של עקשנות איזו

שרצתה. מה את בדיוק השיגה היא

 הזמן כל בונים שבניו־יורק זה מזל איזה
 פעם מדי יקרים. ויותר יותר בנייני-פאי

 הגרה ישראלית על שמועה עוד מגיעה
 לא והרי — בעיר ביותר היקר בבית
הבניין. באותו יגורו שכולן ייתכן
 בארוחה שבוע, לפני שוב. קרה זה

 במיסעדה מוזמנים 50ל- שנערכה מפוארת
 (בינשטוק) שרה סיפרה בתל־אביב, דן

 שבונה הדירות שתי על לחברותיה, טל
 דירה: כל מחיר הטרי. בעלה בניו־יורק

דולר. מיליון וחצי ארבעה
 ולא לבנה בשימלה שהופיעה שרה,

 מפוצצים, ביהלומים דווקא עדויה היתד,
וחב חברותיה את לארוחת־הערב הזמינה

 סלע שרה בה השתתפו מהארץ. ריה
 וייצמן. מכון נשיא שהוא מיכאל, ובעלה

 שנים שלפני רוזנשטיין, מלכה גם באה
 מלכת- התואר על המארחת עם התחרתה

 אסתר שחורה. קטיפה חליפת ולבשה יופי,
 שהבליטה בשימלה לארוחה באה רובין

 האופנה ומתכננת הכחולות. עיניה את
 בצבע סאטן חליפת לבשה ברלין רחל

 ואשתו קירר השגריר־לשעבר גם שחור.
האינטימית. בארוחח־הערב השתתפו רות

 אילנה ביותר, המדובר הזוג אפילו
הסועדים. בין היה קול, ויצחק וזכינא

 ויש לאיל-נפט, נשואה היתה טל שרה
 לשם עונה החדש בעלה ילדים. שני לה

 ענייני ובשאר בהשקעות עוסק והוא ביל,
כסף.

 הדירה את השניים ירהטו כיצד מעניין
 מה דולר. מיליון 9 שעלתה הכפולה,

 זה כי הכי-הכי. יהיה שזה הוא, שבטוח
באמריקה. שחשוב מה הרי

 לחתונה בהזמנה כולם את הפתיעו הם
 33ה־ בת רון גל נורית הזמרת — שלהם
 ל״ג אחרי ינשאו 27ה־ בן ,תרש ורפי

במאי. 5ב־ בעומר,
 מסתם יותר שזה האמין לא אחד אף

ב מנורית צעיר שרפי משום רומן, עוד
 כבחור בעיר ונודע טובות, שנים כמה

ה הכוכב גם הוא מאוד. ומחוזר רומנטי
 שמחליף הלימודית, הטלוויזיה של תורן

ת דן את לי ג ר חדש. ערב בתוכנית מ
מאוד, ועצמאי סגור טיפוס שהיא נורית,

 סוף לא זה שלהתגרש נאמר כבר מזמן
 זה. את עושים איך היא השאלה העולם.

 האחרים את ללמד שיכולים זוגות כמה יש
 גם אלגנטית בצורה לחיות ממשיכים איך

 הילדים, למען רק לא — הגירושין אחרי
עצמם. למען אלא

 ופשוט חברתיים׳ באירועים נראים הם
התגרשו. או נפרדו שהם להאמין קשה

 ב־ שנערכה השני, הפסח חג במסיבת
 יושב ליפשיץ אורי הצייר נראה כסית,

ה עם ד יל שלושת ואם אשתו־לשעבר ע
בנפרד. חיים שהם להאמין היה קשה דיו.

 מגדיל עוד אמדורסהי כני הזמר
 גרושתו מיקי, עם יוצא הוא לעשות:

 לפעמים בעיר. רבות למסיבות בנו, ואם
 למה — מאוהבים ממש אפילו נראים הם

לאן
 פעם מדי נראה אדמון דוד הפירסומאי

 גם היא חברתיים. באירועים אשתו עם
 מדי חוזרת שהיא אחרי פורחת, נראית

התיכון. הים במועדוני מבילויים פעם
 למפיק- שנערכה יום־ההולדת במסיבת

 נהנה נראה הוא כרקן, יהודה במאי
נילי. אשתדלשעבר, של מחברתה מאוד
 יושב פעם מדי ונראה שמבלה נוסף זוג
 לא ממש ו&גדי. שאולי רפי הם ביחד
ביחד. טוב נראים שהם כמה יאמן

לנדאו גיל
מפתיע תמיד

 רק עלה זה ן המחיר חשוב מה קטן.
שקל. 3500

 ופשוט בא המתנות, את לקחת הוא
 בבית- האחיות המיטה. על אותן לו זרק

 מביאים אנשים ראו שהן סיפרו, החולים
? צעצועים כאלה אבל — פרחים שוקולד,
 ליבו, רוחב את יזכרו חבריו אם מעניין
 ברית־המילה. בשימחת להשתתף כשיבואו

ן יביאו הם מה

 בבר נקלטה לא למיקצוע, בעמיתיה שלא
 בגיל לשיר התחילה היא הישראלית. המה

בת זמרת שהיתר, כשאמה, יחסית, מבוגרת
 אז רק נפטרה. מלחמת־העצמאות, קופת
 והתברר נורית, של קולה את לשמוע זכינו
נהדר. שהוא

 ילדה־אשה, של טיפוס היא שנורית ידוע
 בוגר אך צעיר, אומנם הוא מסתבר, ורפי,

רוצה. הוא מד, ויודע בנפשו
גלרון נורית

בעומר ל״ג אחרי חופה


