
חלומה

צנו בצורה חתונה לערוך אלה בימים מקובל
 מעוררת זאת מסויימת חתונה ההורים. בבית עה
 אני זה מדור קוראי כל בשם רבה. התרגשות בי

 היא הכלה הצעיר. לזוג מזל־טוב ברכת שולחת
 בומבה והשחקן מינה של בתם ),24(צור טל

צור.
 בסרטן. מינה חלתה שנים השש יותר לפני
 בומבה לשחקן נודע מותה לפני חודשים שלושה

 תוך ממאירה. מחלה באותה לקה הוא שגם צור
 )16 בן (כיוםושלומי טל ילדיו, שני איבדו שנה
הוריהם. את

 כאפוטרופוסים בומבה מינה מותו, לפני
 פינחס מהצ׳יזבטרון, רבקהל׳ה את לילדיו
 הכאב כל עם ירקוני. ושייקה מהעיריה להב

 להפריד מותו, לפני שייקה, החליט בדבר, הברוד
 וטל לשפיים נשלח שלומי הבן הילדים. בין

ממ הילדים בהרצליה. ההורים בבית נשארה
 הערב מהכנסות להתפרנס היום עד שיכים
בקאמרי. בומבה של לזכרו שנערך
 כל בסמינר. ללמוד והתחילה צבא סיימה טל
 ידיד־נעוריה, עם רומן לנהל המשיכה הזמן אותו
 למיש־ בחוג שהכירה אל־רון, מיקי בשם בחור

 הבית נמכר באחרונה אביה. לימד שבו חק
בכפר דירות שלוש נרכשו ותמורתו בהרצליה,

)1978(שלומי הבן עם צור ובומבה מינה
בבית חתונה

 — בומבה של ילדיו בין יחולקו הדירות סבא.
הראשונים. מנשואיו נוסף, בן וביניהם
בביתם. ילדיה את לחתן תמיד חלמה מינה

 מאי בחודש לקונה להימסר עומד והבית מאחר
 בחיר־ליבה עם הבת של החתונה תיערך הקרוב,

לקונה. הבית מסירת ערב

התחתנה כן דווקא היא
 בין ההתחרות אכזרי. עולם הוא עולם־האופנה

 מס- על מקומן על הנלחמות הדוגמניות, מאות
 הוא וקטן, הולך המקומי רשהשוק לול־התצוגות,

קשה.
 להיות צריכות היו אמיצות כמה תבינו מכאן

 שולה על הסיפור את לי שהביאו דוגמניות אותן
 למען גרבו. סוכנות־הדוגמניות מנהלת סרגל,
 רב. ביוקר לי עלה כמעט הזה הסיפור האמת,
מעניינת שיחה על שימעו עצלנית. לא אני למזלי

 שניהלתי:
דרינג. דרינג,

 בבקשה." פוגל, שולה ״את
״מדברת."

ש ידיעות לאמת רציתי המרחלת. ״מדברת
 נכון זה הכבד. אל הקל מן נעבור עליך. לי נודעו
 לפי הלבושה גבוהה, מטופחת, אשה ,37 בת שאת

 צו־האופנה?"
״נכון."

 הצעיר מבחור בהריון נמצאת שאת נכון ״זה
 אשה שאת העובדה למרות שנים, בכמה ממך

נשואה?"
 שאני היא האמת נכון. מהדברים חלק ״רק
 מעטים רק לכן הפרטיים, חיי מפירסום נמנעת
 מרווין האנגלי, מבעלי שהתגרשתי יודעים
 לדודי חודשים כמה לפני ושנישאתי פוגל,

 בן־גילי. הוא אבל צעיר, אולי, שנראה, רוזנטל,
 בחודש ילד ללדת ועומדת בהריון, נמצאת אני

 ברמת־ שבנינו חדש, לבית שעברנו נכון וזה מאי,
השרון."
החדש?" בעלך עושה ״מה
 משרד לו יש כשהכרנו. רווק היה ״הוא

 אותך לשאול מוכרחה אני עכשיו לתיווך־דירות.
 מאוד הייתי ששאלת השאלות כל אחרי שאלה,

ה את לך. שמסרה הדוגמנית מיהי לדעת רוצה
חומר.״

שאלה יש לה גם

איפה
הם
ם?1הי

 מנוהל המדינה של גדול שחלק מזמן החלטתי
 לשלם מה לו שאין ומי יחסי־ציבור, אנשי בידי
בבית. שיישב מוטב להם,

 דיווחים בעיתונות פורסמו חודשים במשך
 קלאב בעלת זילברמן, כרמלה על יומיומיים

נעלם. ושמה חודשים, עברו השריפה אחרי אי.
 לשים מדי שמוקדם העלתה שלי קטנה חקירה

 דירתה את עזבה כרמלה זאת. דינמית אשה על פס
 של וילדיו ילדיה עם התגוררה שבהם במגדלים, .

 לדירת- ועברה לחיים, ידידה קירשנר, זאב
 ברמת־ מטר, 200מ־ יותר בת גדולה, פנטהאוז

אביב.
 נסע הוא כי התל־אביבי, מהנוף נעלם זאביק

האוקיאנוס, בנשר לקפריסין וחצי לחודש !

קירשנר וזאב זילברמן כרמלה
וביאכטה בפנטהאוז

 הגדולות כאחת הנחשבת בני־הזוג, של ,היאכטה
 התורכי, לחוף הפליג משם תל־אביב. של במרינה

 למבדוק. אותה ולהעלות הספינה את לשפץ כדי
 שרות־ גת, חברת למנכ״ל כעוזר עובד הוא כיום

 לפני התמחה שבו מיקצוע לתיירים, אוטובוסים
כרמלה. את שהכיר

 על״ידי שנעצר כרמלה, של אחיה משה,
 כדי נסע ושוחרר, בשריפה כחשוד המישטרה

 ,!אחותו מתגוררת שם במינכן, הכריסמס את לחוג
התאומה.

 ממש אלה בימים לסיים עומדת היא וכרמלה?
מחדש. המועדון בבניית ולהתחיל ענייניה, את

ר פו סי  ה
א ל ד ש פ סו

 שעליהם ויש המתפרסמים, רבים סיפורים יש
סי הסיפור. שמאחרי הסיפור זה כי תשמעו. לא
השבוע. בשבילכם לי יש פיקנטי כזה פור

 מלכת- סגנית שהיתה היפהפיה, לוין ציפי
 דפים מעל זיכרונותיה את פירסמה :69 המים
בעיתונות. רבים

 תעודת־כבוד לשמש יכולה מאהביה רשימת
 ביניהם בינלאומית. וגם ישראלית, אשה לכל

 בן־פורת, שוקי הקוסם בעלה־לשעבר, מופיע
 שניהל מייקל, הגסיך שאולי, רפי בנה, אבי

 בריסטיאן מנתח־הלב בינלאומית: להקת־ג׳אז
 הנוכחי ובעלה ביטי; ווין השחקן ברנארד;

רפאלי. רפי
 היא שתמיד לציין פעם אף שוכחת אינה ציפי
הכסף. את ולא האהבה, את חיפשה
הרא: הגבר — לספר שכחה היא אחד גבר על
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לנגנם וחוצ׳ו דוקי
האוזניים מאחורי עד

ביגאל המדובר אהבת־נעוריה. שהיה בחייה, שון
לנגנם. (״חוצ׳ו״)
כש שובר״לבבות. תל־אביבי נער היה חוצ׳ו

 מלכת־ הוניגמן, בדוקי התאהב הוא נפרדו,
הבינ טיפאניס כמיס גם שנבחרה ,72 המים

 כשהיא ונסעה, הארץ את עזבה רוקי לאומית.
לא חוצ׳ו אחרי האוזניים, מאחורי עד מאוהבת
 בשם בן להם ונולד נישאו הם לבסוף מריקה.
.6 בן כיום אורן,

 מדי ונראתה חוצ׳ו, עם קשר על שמרה ציפי
 וכשהיא בארץ, לביקור הגיע כשזה בחברתו פעם

 חנות במנהטן פתח חוצ׳ו לאמריקה. נסעה
הא בסיפורים וכמו רוקי. של בניהולה לבגדים

 חוצ׳ו וכיום השתלמה, הקשה העבודה מריקאיים,
 בקליפורניה אחד אולמות־תצוגה, שני מנהל
 כדי לפאריס, לנסוע מרבה והוא בניו־יורק, ואחד

המתכננים. טובי של בגדים שם לרכוש
 אחד רפאלי, לרפי להינשא עמדה כשציפי

חוצ׳ו. היה לחתונה שהוזמנו האנשים
 הארץ, את ודוקי חוצ׳ר עזבו שעבר בשבוע

נמ שציפי גילו(א) $בו שבוע, של ביקור אחרי
 בעלה, שרפי, ו<ב) מתקדמים, בחודשי־הריון צאת
 אם נשאלה כשדוקי רוקי. עם אחת בכיתה למד
 אחת בכיתה ״למדנו סיפרה איתו, רומן לה היה

 על פצעי־בגרות היו לרפי גורדון, בגימנסיה
הפנים."


