
היהודית העיירה בסגנון רוזנים
 עם דן, במלון בחודש 19ב־ תיעוד — ואוכל תפאורה מוסיקה, עם היהודית העיירה בסיגנון חתונה

מוזמנים. 1000
לחתונה. במיוחד בטיסות שיבואו מחו״ל, לאורחים קבלת־פנים תתקיים קודם יום
 וביורשי-עצר. בנסיכים ברוזנים, המסובר אבל — להתרגש לא נא

).22(פלטק ודלית )35(פורר רוני של החתונה תהייה זאת
 ומבקש הדלת את שפותח משרת עם היפים, האנגליים הקישוטים כל עם מפוארת בדירה בלונדון, מתגורר רוני

בץ־לאומיים. בעסקים שעוסק פלדה תעשיות בעל הוא אביו והמעיל. הכובע את
 לאומיות. בין־ ועיסקות ביהלומים עסק פלטק אבנר אביה הוריה. עם בטוקיו שנים גרה פלטק דלית
 מיוחדים ואביזרים מנורות עם יפאני. בסיגנון — שם היפות אחת — בשיכון־צמרת וילה יש להוריה
במינם.

 עם הרומן החל הביתה אותו וכשהביא בארץ, החברתיים האירועים באחד רוני את הכיר פלטק אבנר
שנה. כבר שנמשך הבת,

מהצבא. דלית השתררה חודשיים לפני
ובטוקיו. בלונדון גם יערכו קבלות־פנים עובדה: עוד הרי גרנדיוזי, די לא זה כל אם

 תוכניתו את בטלוויזיה ראו שעבר בשבוע
 תילבושת אותה מונטאן: איב של החדשה
אוהבים. כה שהצרפתים שירים אותם שחורה,

 השחקנית אשתו, להופעות אותו ליוותה שנים
בשיא גם עשתה היא כך סיניורה. סימון

בחטא  בשירה. בריקוד, שטה: בכל פרסים לחלק נהוג
ובאמנות. במוסיקה בתיאטרון,

 שעשתה לאשה פרס מחלקים היו אם אבל
 כל בלי הנישואים, על לשמור כדי הכל כמעט

 מידית, הפיזמונאית לו ראויה היתה ספק
 בצגיקה להחזיק התאמצה שכל־כך שפיאור,

פיק.
 יום־הכיפורים, במילחמת נישאו, שהם אחרי

מאוחר אחר. זוג כל כמו חיו הם שבה תקופה היתה

סיניורה סימון
האשה

 את מוצאת אני דתית. אני שנים ״הרבה
השפיות!״ זה הדת בשבילי, הדת. דרך השימחה  סימון מספרת מספרת שלה הזיכרנות בספר

 איב את כשהכירה נשואה שהיתה סיניורה
 שהכרנו, מהרגע ימים ארבעה ״בתוך מונטאן.
 לפחות ובלתי־צנוע. מהמם משהו ביננו התרחש

חזרה." אין שאחריו דבר היה זה לגביי
 צחוק המעגל. הסרט את מזכיר זה עכשיו

האמת. זאת אבל מר, הגורל

 (.טלי״)טליה והמתותלת הבלונדית פעם הכריזה ן
 עמודי־ מעל בקוראים המציצה גולדנברג,

בעיתונים. הפירסומת
 הבית את כבר עזבה טלי בעניין: חדשות יש אז

 ושם כלבתה, עם התגורה היא שם בלב־השרון, !
בוקר. מדי תפילת־השחרית את ערכה

 רופא עם בירושלים כיום מתגוררת היא 1
לב־ידוע.

איתה. ביחד מתפלל הוא אם ברור לא 1
מונטאן איב

הגבר

שראלית  מאחרי־ שעות לו חיכתה היא שלה. הקריירה
הקלעים.

 ונראית שמנה, הזדקנה, היא האחרונות בשנים
בפרהסיה. פחות

 צעירה, אשה מאחרי־הקלעים לו מחכה כיום
 זאת בצעירותה. סיניורה סימון של העתק שהיא
 של מנישואיה אלגרה, קתרין החורגת בתה

אלגרה. הסרטים לבימאי סיניורה סימון

מנהלת

 העיר של הגבוה המינהלי בית־המישפט
 רשאית קלן שהעיר פסק, בגרמניה מינסטר

 והיועץ האכסלוסיבי, מועדון־המין את לסגור
 ממליץ ״אני מייד: הודיע העיר של המישפטי

 אחרת — מרצונם מייד המועדון את לסגור להם
בכוח!״ אותו נסגור
 הישראלית המועדון, מנהלת של סופה זהו
 נגד תביעה הגישו השכנים .09(ש. רות היפה

 ניסה פרקליטה הטרדה. של בטענה המועדון
 הבטיחה ורותי מעולה, מועדון שזה להסביר
 השופטים — עזר לא דבר שום אך שוער. לשכור

לסגור. פסקו
 ידועה יותר הרבה דווקא ישראלית, עוד יש
 — לנשים מועדון בלוס־אנג׳לס שניהלה בארץ,

ולפייגאלעך.

 אבל מרעישה. תופעה אינם חדשים תינוקות
לחגיגה. סיבה באמת זו הפעם
 יונה ראשית, טובות: סיבות כמה לזה יש

טי מו  כבר היא יונה ילדים, לשלושה הורים הם ו
מאוחרת־יחסית. לידה וזאת 40 בת

 מאוד קשה משבר עבר הזוג — מזה יותר אבל
 להתאושש. החל לאחרונה ורק שנים, במשך
טוב. מזל להם מגיע אז

גולדנבר! טליה
לב מיקרה

דג הנקה הי ב ב
 הסמוכים. בשולחנות לא גם באליפות. זכה לא הזה המסויים הברידג' בשולחן מהמתחרים אחר אף

 ביז־לאומית. ברידג׳ תחרות באילת אביה־סונסטה המלון של הגדול באולם נערכה כשבוע לפני
 סטרום, אל השוודית המתחרה של היפהפיות בשדיה התרכזו דומה, בתחרות כמקובל שלא המתחרים,

תינוקה. את והניקה •.!דיה שני את החולצה מתוך לסרוגין שחלצה
להנקה! הנקה בין חולצתה את לרכוס טרחה לא היא אבל — ההנקה בזמן חשוף חזה מילא

הפסיד? שהשולחן הפלא מה קירשנבאום ומוטי יונה
רביעי ילד


