
דיין. לרחל לקרות העומד על ההשערות חדלו לא שנתיים, לפני דיין, משה שנפטר מאז
 על כותרות רצו כולם בקיצור, שוב? התינשא הפוליטי? או החברתי מעמדה יהיה מה תעשה? מה

במדינה. 1 מס׳ הליידי
 מעל התחוללה שמילחמת־הירושה שעה מאוד, קצרה לתקופה אך בכותרות, היתה רחל ואמנם,

ונעלמת הולכת היא מאז אך זאת, עגומה בפרשה גם כליידי נהגה אכן רחל העיתונות. דפי

 בשקט חייה את החיה דמות הופכת בישראל, חיי־החברה במרכז שעמדה האשה, מהכותרות.
הזרקורים. מאור והמתרחקת

 ובדברי״אמנות בחפצים מוקפת דויד, ממגדלי אחד של התשיעית בקומה כיום מתגוררת רחל
 הכניסה. ליד מוצב שלו ופסל משה, של חתימתו עם טבלת־נחושת קבועה הדלת על מהעבר.

 נעשה הכל דוקרי־עיניים. אינם אך ומודרני, עתיק מעורב, בסיגנון ובעלי־איכות, יקרים הרהיטים
 לידו יושבים ״חשובים״ אנשים ותחת בילבד, איש לששה מיועד העגול שולחן־האוכל באיפוק.

מעליהם. משקיפות דיין של כשהתמונות בני־המישפחה, בדרן־־כלל
 אך בעלה. אצל יישארו שכנותיה הוסכם דיין, למשה ונישאה הראשון מבעלה רחל כשהתגרשה

 חייה, במרכז הם והנכדים הבנות ועכשיו והתהדקו, בנותיה עם יחסיה הלכו דיין של מותו לפני עוד
נכדיה. עם בהצגות־ילדים בתיאטרון נראית היא זוהרים במופעים להיראות ותחת

 ביניהן והקשר האמריקאי, השגריר אשת לואים, סאלי היא היום, גם רחל, של טובה חברה
כשהיה. הדוק נשאר

 להינשא עומדת שהיא או זה, עם רומנטי קשר לה שיש פעם: מדי ועלו צצו שונות שמועות
בבל״ת. ידידיי, בבל״ת, לאחר,

אהבה
לוהטת

כאש
אירן ואריק בן־עמי רוזי

בדירה חדש שותף  כ״נערת 1982ב־ כרם ענת כשנבחרה
 יותר צפה אחד והתבוננו. צפו כולם ישראל״,
 מילה. לא זה נתפס נתפס? זה מה ונתפס. מכולם,

 אחריה, נסע כבר נסעה, אליה באנגליה, לתחרות
 ביחד תמיד נוסעים ממנה. זז לא הוא ומאז

).2369 הזה (העולם

 אביה קצת שם, סוף־שבוע פה, סוף־שבוע
 בדניה הווילה את אחרים. מלונות קצת סונסטה,

 כך אשתו, רואה. שאינו כימעט הכרמל על
 גבר. בסביבה ויש בסדר, היא גם שמעתי,

 על התנהל והכל בעיצומם, הם הליכי־הגירושין
 את השבוע הצית שחום־האהבה עד מי־מנוחות,
 בתל־אביב. אססוריה במלון שלהם חדר־המלון

 וכל שריפה, — הופ מהחדר, השניים יצאו אך
באש. עלו חפציהם

 מנהל בחיים. מסודר הבן־אדם נורא. לא זה גם
 כימעט שענת תשכחו ואל לייבוא. גדולה חברה
 באש. שעלו לפרטי־הלבוש זקוקה ואינה

 ומשל מעט, לובשת וכה כה בין היא כדוגמנית
אחרים.

כרם ענת
במלון שריפה

הראל ניורא
שלישית

 גיורא הד״ר טוב, במצב ארצה, חזר לאחרונה
 נשוי היה גיורא ד״ר בנות. לב, שימו הראל.

 ארצה וחוזר נזהר היה ואלמלא פעמיים, הכל בסך
 מישהי השלישית. בפעם מתחתן היה במהירות,

שחזר. לפני בקליפורניה, אותו תפסה כימעט
 העדינות, ידיכן כפות את פרסו בנות, ואתן,
 את למנות והתחילו האצבעות, את הושיטו

הדוקטור: של מעלותיו
קדימה. מוכנות?

 וגבוה. מאוד נאה פלוס, 40 בן חיפה, יליד
אחת. אצבע לכופף

 אקופו־ שנים כמה במשך בטייוואן למד
 אצבע הסיניים. במחטים שיטת־הריפוי נקטורה,

שניה.
 מבית־הספר טיבעונית ברפואה דוקטור תואר

השלישית. האצבע בלונדון, גבוה
שתיים? נשאר כמה

 שברמת־ בנווה־מגן יתד תקע שעבר בשבוע
וגמרנו. אצבע, עוד השרון.

 לזרות שתצליח לזאת נשאיר אחת אצבע
לרבנות. ולהביאו גבו, על מלח קומץ

בנות
עמ<

 בנות חמש יש הכל בסן מסורתית. למישפחה
 לפי המישפחה, כל יושבת לשולחן־השבת ובן.

 בני כל יוצאי־מארוקו. של המסורת מיטב
 האב, גם כך גבוהי־קומה, הם בן־עמי מישפחת

ברפדות־רכב. העוסק
 בכמה ממנה הנמוך צעיר עם רוזי כשנראתה

 זהו לא. אך חדש, רומן שזה חשבו טובים, ס״מ
 הוא אורן. אריק בדירה החדש השותף

 מה ובמופעים. בתצוגות־אופנה דיסק־ג׳וקי
 בגובה, פרי אולסי כמו משהו זה מחפשת שרוזי

חשובים. לא פחות, או יותר ס״מ כמה
 עבור צילומי־אופנה סיימה עצמה תמי
 בניו־יורק, עכשיו ונמצאת בג׳מייקה, גוטקס

אולסי. של הוריו בבית

■י *

יצחקוב ואילנה רינה על סיפרו פעם
 גברים של לבבות שברו שהן סיפרו אגדות,

 זכתה אפילו במספרה, ופעם, בתל־אביב, רבים
 מאשת ושריטות מכות ובקצת בשערוריה אילנה

 מקשריה התלהבה כל־כן שלא נודע, עורך־דין
בעלה. עם אילנה של

 טוב שיותר החליטו הן שנים כמה לפני
 יתד שם תקעו הן בניו־יורק. להן ובטוח

 נשים עוד עם יחד העיר, את לנהל והתחילו
 לכמה ארצה מגיחות הן פעם מדי ישראליות.

 בעיר הצלחותיהן על סיפורים ומספרות שבועות
הגדולה.

 לשם ירדו שהן מאילת לי דיווחו השבת
 הצל־ על לספר מפסיקות ואינן קצת, להינפש
 דירות־ ועל ובניין, קרקעות בעיסקי חותיהן
ההדסון. על המשקיפות שלהן הפאר

יצחקוב אילנה
סיפורים סיפורים,

 עוד רוזי אחותה גבוהה? בן־עמי תמי
יותר!

 .30 בת — יותר עוד רוזי ?28 בת תמי
 פחות. לא רוזי יפה? תמי
 בכיכר זבנית בינתיים רוזי דוגמנית, תמי

טובות בנות הן ברעמי האחיות המדינה.
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