מה הם עושים שם?
בתל־אביב יש בתים רבים הנלחמים על התואר

לדעתי 0עד היום 1שום0בית 1
״הבית היפה ביותר.״ 1
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בעיר הזאת לא הצליח לרשת את התואר המגיע
בלי ספק לארבעת הבניינים הקרויים מגדלי דוד.
עובדה :שם מתגוררים רחל דיין׳
הקרדיאולוג המפורסם פרופ׳ הנרי נויפלד,
דירת פנטהאוז אחת שייכת לעורך־הדין רם
כספי .אבל דווח לי שדירת הפנטהאוז של
מלכה רוזנבלום עולה על כולן .לכל בניין יש
שוער ,המקפיד לברור את באי הבניין.
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ב חזר ה
לאמא
איתן גולדמן ) (25בנו של היהלומן
יחזקאל גולדמן נמצא כיום בארצות־הברית,
ואילו גרושתו ודפיפיה אלינור מעוז ),(19
שממנה התגרש באוקטובר אחרי ארבעה חודשי
נישואים ,נמצאת בארץ ,אחרי שהסתובבה במשך
חודשים בעולם .את סיפורי הנישואין־פרידה־
גירושין שבהם היו מעורבים לא רק בני הזוג אלא
גם שתי האמהות ושני האבות כבר סיפרתי לכם
)הועלם הזה  .(2347 ,2341אחרי הגירושין
קיבלה אמא ברוריה דטוצי״( גולדמן את
בנה האהוב בחזרה — לא חשוב שהוא אינו נמצא
לידה ,העיקר שהוא שוב שלה.

אהרון דוברת
מסביב לבריכה
לארבעת המיגדלים יש גם מיגרשי־טניס
וריכת־שחייה ,השייכים רק לדיירי המיגדלים.
ביום השישי שעבר בשעה  ,12.30אפשר היה
לחזות בזוג שמשך תשומת־לב .הוא נמוך ומקריח
— מנכ״ל כלל אהרון דוברת .לצידו פסעה
אשה חטובת־גוף בבגד־ים לבן ,שהציגה זוג
רגליים שאין מה להתבייש בו .האשה היתה גבוהה
בראש מבן זוגה .היא עורכת־הדין ועונה לשם

מירי.

__

אם כן ,מסתבר שאהרון דוברת כבר שוב לא
כל־כך חוזר לירושלים לאשתו ,כפי שסיפרתי,
לכם לפני כמה שבועות)העולם הזה  .(2385אך
מה שמעניין יותר הוא כיצד הצליחו דוברת
ובת־זוגו להיכנס לבריכה ,המיועדת אך ורק
לדיירי הבניינים.

מייד אחרי הגירושין עוד המשיך איתן שבור־
הלב להתקשר במשך שעות לגרושתו .משפחתו
של החתן החרימה את נישואי הזוג בטענה שאין
זה שידוך ההולם את בגם .כשהתגרשו ,הפתיעה
אלינור את הגולדמנים שלא ביקשה פרוטה עבור
הגט .היא פתחה סניף של כוכב־האופנה הבינ
לאומי ולנטינו בכיכר המדינה ,במיספרה של
הספר דייב .כשהוריה הגרושים ,איש הביטוח
דני מעוז מיצה עומדים מאחוריה.
בליל־הסדר שנערך השנה בהילטון הכירה לה
אמה את סמואל קמל ,המתגורר בז׳נבה ומנהל
בתי־חרושת בתורכיה .עכשיו יש לאם ולבת
משהו משותף :לניצה מעוז יש מזה עשר שנים
רומן בהפסקות עם ז׳ק תותח ,שהוא מיליונר
תורכי .האם ובתה מתגוררות בפנטהאוז במלון
דניאל בהרצליה .אגב ניצה מחוברת משום־מה
למכשיר ״ביפר" שאינו חדל לזמזם.

אלינור מעוז
ואלנטינו בארץ

א ו ה ב ת גם פ ל א פ ל
איני יודעת אלו מכובדים יבואו מהפיליפינים ,אבל על כל פנים ,החתונה מתוכננת להיערך
בנובמבר.
זוהי חתונתם של אריאל סלמה ) ,(29ישראלי שלמד כלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים
ונסע לעשות את המסטר שלו במינהל־עסקים וכלכלה בשווייץ .שם הוא הכיר את אנג׳י הירדס ) (2 7
שבאה לשווייץ מהפיליפינים .אביה של אנג׳י הוא אחד מעורכי־הדין המצליחים בארצו ,ומשמש כיועצו
של הנשיא פרדיננד מרכוס .ההורים של הכלה עשו הכל כדי שהזוג יפרה אבל שום דבר לא עזר.
אנג׳י ,הדוברת שבע שפות ,הודיעה להם בשפה שאינה משתמעת לשתי פנים שהיא אוהבת את אריאל,
אוהבת את הארץ ושמעתי שהיא אינה מפסיקה לזלול פלאפל.

בלי דבש

מתי כספי מבין במוסיקה .הוא בהחלט
מוסיקאי מעולה .אבל אני לא חותמת על זה
שהוא גם מבין גדול בהופעה_____ .

לאה לופטין
 לבלונדי*•

להקת חלב ודבש המקורית היתה מורכבת

מגלי עטרי ,ראובן גבירץ ,יהודה תמיר,
ושמואל בולי .אחרי האירוויזיון והצלחת
השיר הללויה הם התפרקו .לפני שנתיים הם
החליפו את הדיקורציה של שחור לבלונד ,ולקחו
את הזמרת לאה לוסטין.
*צ

אנג׳י הירדם ואריאל סלמה
כן ב־ 7שפות

משחור

השבוע החליט מתי כספי לוותר על הצבע ועל
הנשים והלהקה תופיע רק עם שלושת הגברים.
אולי זה יעזור.

