
 על מתה
תפוחי-אדמה  שהגישה ),37( לב שלמידה לי שברור מה

 בריד נגד מישפטית תביעה שעבר בשבוע
דם. יש אבו־חצירא,

העו שהאדם, בית־מישפט לפני ולטעון לבוא
מאמי אלפי על־ידי אלה בימים מוכרז להיות מר
קדו כמים מי־ברז המגיש נוכל הוא כקדוש, נים

יותר במשך אהובתו היתה שהיא למאמיניו! שים

 בולקא עירית הזמרת התגרשו השבוע
כץ. ראובן מועדוני־הלילה ובעל

 קשות להילחם ניסו בני־הזוג האמת, למען
 בחיי־ בעיות על פעם מדי שפשטו בשמועות
באי- לפרסם דאגו השמועות את שלהם. הנשואין

דוגמנות
 ממנו לצאת היה שיכול רומן נגמר שבוע לפני

חודשים. תישעה בדיוק נמשך הוא כי ילד. אפילו
 מאמן של בנו שוויצר. משה בין רומן

רמון. ונטע דויד. הכדורגל
המת רבים. רומנים מתנהלים הדוגמניות בין

לב מידה
דם לה יש

 לטיולים איתו נסעה היא שבהן שנים, מארבע
 שהיא צדקה! למטרות־ התרמה של במסווה בארץ,
 במועדוני בילו הם שם בפאריס, איתו טיילה

 גלוי־ העיר ברחובות מתהלך כשהוא סטריפטיז,
 של הקדושים המים ליד לה נשבע שהוא ראש!

 מעשה שניה, לאשה אותה ישא שהוא המישפחה
במישפחה! המקובל

 דולר, אלף 56 של סכום ממנו דורשת ושהיא
ההבטחה! הפרת תמורת

 בעורקיה שהדם העלתה שלי קטנה חקירה
 של בהשפעתו כנראה סמיך, יותר באחרונה נהיה

 דני ידידנו זהו חודשים. שישה מזה החדש ידידה
אירוע. בכל בחברתה הנראה מעוז,

להת הנוטה מירה, של בנה לעשות מגדיל
אבא. לדני ולקרוא בלבל

אבו־חצירא ברוד
כקדוש יוכרז

כץ וראובן בולקא עיריתביותר מהטובות אחת
צמחוני והוא טבעונית, היא
 שפקדו מיסתוריות מחלות על סיפורים המועדון.

 בבית האשה של שהייתה את תירצו עירית את
 בתשובה, חזרה שעירית פורסם אף באחרונה אמה.
במועדון. ולהיראות להופיע מוכנה אינה ולכן

 השניים נשואיהם שאלה שלמרות היא האמת
 היא הלכו. לא פשוט הנשואין בני־הזוג, שני של

 חופשי. והוא דתית היא צימחוני. והוא טיבעונית
בית. אוהבת והיא חיי־לילה אוהב הוא

 לפצות דאג ראובן אלגנטיים, היו הגירושין
 ששניהם ומאחר לג׳נטלמן. כיאות עירית את

 רב זמן יישארו שהם חשש אין ומוצלחים, יפים
בודדים. מדי

הרחוב. באותו נוספת דירה למענה רכש שלי של

 שנים, כמה לפני אלוני ניסים את הכירה שלי
 שלו, כאסיסטנטית פעם לא עבדה אף והיא

 עבדה היא מכן ולאחר בהבימה, עבד כשהוא
 קולי־קולות המחזה את תירגם כשהוא איתו

קלים.

אינט חכמה, פקחית, ,22 בת יפהפיה היא
 העולה נוספת, מעלה על נוסף עשירה, ליגנטית,

הטו מבתי־הספר אחד של בוגרת היא כולן. על
בלונ הנמצא גילטון, לדרמה בעולם ביותר בים
 הפרדסנים ממישפחת יעקובסון, שלי היא: דון.

יעקובסון.
בכל באחרונה הנראית הבחורה היא שלי

רימון נטע
מיוחדת זכות

לכ דווקא טורחת אני למה והמסתיימים, חילים
 יש לנטע פשוטה! היא הסיבה הזה? הרומן על תוב

 על היחידה הקיבוצניקית היא מיוחדת, זכות
 בני־עט־ במושב גדלה מיזרע, בת היא המסלול.

 אותה לפתות אפשר לקיבוצניקית וכיאה רות,
ויוגורט. גבינה בתפוחי־אדמה, בעיקר

 שיעניין קטן. סקופ בשבילכם לי. יש הפעם
שביניכם. הצעירים את דווקא

 יפה רומן שנה, מזה בעיר, מתנהל רב בשקט
 הרומן להם שזה מוכשרים. צעירים זוג של

בנאי. ויובל זילברשץ אורלי הראשון:
 השבוע זכתה מאוד, מוכשרת שחקנית אורלי,
רו בהצגה הופעתה על ביותר הטובות בביקורות

 מאוד טובה ידידה היא בקאמרי. צרפתית לטה
 עצמון. ענת אחרת, מוכשרת שחקנית של

 נועזת, בצורה להצטלם מוכנה היתה היא למענה
באמבטיה. משתכשכות כששתיהן

יוסי השחקן של בנו מוסיקאי, הוא בנאי יובל

אלוני וניסים יעקובסון שלי
בנאי ויובל זילברשץ אורלימעלות הרבה לה יש

באמבטיה  לה יש שם במיאמי, כלל כדרר מתגוררת שלי
 ביולוגיה שם הלומד ),28(ולדו דורון בשם חבר

ימית.
 של בחברתו מאוד נהנית נראית תמיד היא
 ובעל ביותר, שרמנטי חכם, כאיש הידוע ניסים,

מפותח. חוש־הומור

לבמאי־מחזאי נלווית כשהיא בעיר, חברתי אירוע
אלוני. ניטים
 המישפחה בבית שגדלה צברית, היא שלי

 היום עד מתגורר שם בתל־אביב, בן־ציון בשדרות
 ירם מתכנן־האופנה לבן־דודה, יש ושם אביה,

אביה לבגדים. וסלון דירת־פנטהאוז יעקובסת,

 מכת בסרט שהופיע מופנם, בחור הוא בנאי.
 שהסיגנון מאחר קלים, אינם יובל של חייו שמש.

 הציבור. שלום שלו. להקת־הקצב של המוסיקאי
אוון. לכל ערב אינו


