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הולדת יום
 עדר רועה לוין ציפי את ראיתי בדמיוני

 הביצים את שאספה אחרי פרות, חולבת או באחו,
מדורים למלא תחת הזאת, היפה כי למה? בלול.
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לוין ציפי
לדעת חוכמה לא זו היום

 לרפי ונישאה ליבה, אחרי שבויה הלכה אצלי
 כך שיעשו מי עוד לי תראו המושבניק. רפאלי

 עם ורומאנים בינלאומית פצצה של קריירה אחרי
 והשחקן בארנרד כריסטיאן מנתח־הלב
 נשואה שהיתה ואחרי בימי, וווץ ההוליוודי

 בן־פורת. שוקי כמו תל־אביבית לציפור־לילה
 ובצלמו בדמותו היפה, בארץ־ישראל בחרה היא
סופר־יפה. הוא גם רפי, של

 בר. ששמה וחודש, שנה בת בת, יש ורפי לציפי
בישראל. ביותר היפה התינוקת שהיא לי מספרים
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 לא שלכם... שהזיכרון לא־פעם נוכחתי כבר
 זה אצלו מיזרחי. של התחתון האחורי חלקו כמו

ישמור. אלוהים — אצלכם מבריק,
 הסאגה את לכם להזכיר חייבת אני לכן !

 טובים, חודשים כמה לפני בכתיבתה שהתחלתי
 מה הירושלמית. מישפחת־מוסיוף בבני העוסקת

 מוסיוף, רחביה באבא החל שבט! מישפחה?
 וכלה ועשרים), מאה שלו(עד 90ה־ שנות באמצע

ובחו״ל. כאן הרבים, ובצאצאיו ילדיו 11 ב־
 בכורו. לבנו הקדשתי הראשון הפרק את

 המפוארת חנות־התכשיטים בעל כיום שלמה,
 נעלי וציחצח באביו שמרד בלונדון, בהילטון

בנעוריו. אורח עוברי
 אם בבנותיו, השישית לנחמה, יוקדש ב׳ פרק

קצת. טעיתי לא
 נאה אשה ,50ה־ את היום נושקת נחמה

 הד״ר של החוקית רעייתו היתה בעבר ■ומצליחה. ן׳
 נורית בתה ירושלים. מהדסה שימחה אריה

 עדיין בועז הבן ואילו באל־על, דיילת היא
בצבא. משרת

 מי־ על הלכה לא שלהם פרשת־הגירושין
 רכוש פיסת כל על התנהל והמאבק מנוחות,
 את הוא ביקש הדלת, את קיבלה היא אם שצברו.
וההיפר. הידית,

 עם ארוך רומאן נחמה ניהלה גירושיה אחרי
 להתגורר עברה אף שלמענו אדריכל־צמרת,

 לייבא ניסתה מסויימת תקופה בתל־אביב.
מאנגליה. עתיקים רהיטים

שוקי. עם מנישואיה בן יש לציפי
תל־השומר, לבית־החולים ציפי נכנסה בשבת

 זאת ידעה היא בן. קיסרי בניתוח ללדת כדי
 צופנת מה לדעת קונץ לא כבר זה כיום מראש.
 40ב־ עלה ציפי של מישקלה גדולה. בטן בתוכה
קילו.

 הולדתו יום זהו כי א', ביום ללדת בחרה ציפי
 ליום־ מתנה ראשית, כפול: והרווח רפי. של

 ימי־ההולדת בהוצאות חיסכון ושנית, הולדתו;
המשותפים.

 מלי היא נחמה של הקרובה חברתה
 היא מעורר־קינאה. תחביב יש ולמלי לנגוצקי,

 באלבום ויפים. צעירים כשהם גבריה את אוהבת
והגדלים. הצבעים בכל כמעט אותם תמצאו שלה

לנגוצקי מלי
הגברים את למצוא

□1לע טעות חחו־ת ל
 חיי ומאז במדור, משהו השתבש הקודם בגליון

 ניתקתי ברחוב, לעבור יכולה אינני חיים. אינם
שכפ״ץ. ולבשתי הטלפון, את

 וסיפור תמונות, התחלפו פשוט קרה? מה
הושמט.

ליאתנשואיהם על לכם סיפרתי פזל

כהן ואיתי ליאת
- כבדיחה חתונה

 ואיר בהרצליה, במלון כהן, ואיתי רייזברג
 הורי רייזברג, ואביבה שייקר של החברה
 החליטו ידועים, ועורכי־דין שופטים כולם הכלה,

 השניה, בפעם לשייקו אביבה את להשיא
כבדיחה.

 ששייכת תמונה בטעות שיבצתי הנ״ל לסיפור
 לאה הם המצולמים שהושמטה. אחרת, לאופרה

 עם לחופה אירית בתה את המובילה סלומון,
רמו. שלום
 אלה לפחות מכיר, אחד כל סלומון לאה את

ויפאניים סיניים מעדנים אצלה שאוכלים

 ערב הרחוק. בדיזנגוף סוקי־יאקי במיסעדה
 ותוך אוסלו, בקפה אוויר לשאוף יצאה אחד

 בתה, של תמונה שלפה דא, ועל הא על שיחה
רמו. שלום הקפה, למנהל אותה והראתה אירית,

 את לראות רוצה שהוא טען אר התרשם. שלום
 והסוף מיפגש, אירגנה לאה באורגינל. גם .היפה
 500ל־ נערכה החתונה למעלה: הוזכר ;כבר

בגן־אורנים. מוזמנים1
 נוספת, תקלה שתתרחש שעד מקווה אני זהו,

 יורה העולם שכל מבלי בשקט, לטייל שוב אוכל
מאשימה. באצבע עליי

מוסיוף נחמה
בחיתולים! עדיין כשהם -

 כי לברית, מלי את להזמין שאסור טענו החברה
הנולד. הו־ר את לחטוף עלולה היא

קל, באיחור כי אף מתחיל, זה נחמה אצל גם
 שלה הרומאן יותר. בשל בגיל אותם אוהבת והיא

.25 בן בעל־בעמיו, עם הוא עכשיו
 לי צלצלו מלי, של מיספר־הטלפון לכם יש אם
 שניים, או שיעור איזה אצלה לקחת לי בא דחוף.
אלבום. לקנות הולכת אני ומחר

ע ר ג
קארד

 הבוהמה מלכות ה״שווסטרס״ היו 60ה־ בשנות
 היו תמי ואחותה רמץ רינה תל־אביב. של

 ריזנגוף־פינת אצולת של בה־הידיעה החתיכות
 דלוחים מים קצת זרמו מאז בתל־אביב. פרישמן
מקומן. את תפס חתיכות של חדש ודור בירקון,

 כמעט כמלבישות השתיים עסקו לפרנסתן
 והפקות בארץ. שהיו הפקות״הקולנוע בכל

 מנחם של אלה בעיקר ויהוו היו בארץ קולנוע
 ג״ג, את הקימו אלה וכאשר גלובוס, ויורם גולן

 את העסיקו! בארץ, שלהם חברת־ההסרטה
קבועות. כמלבישות ה״שווסטרס״

 על ממונות השתיים היו עיסוקיהן, שאר בין
 הסרטים, לכוכבי מיוחדות תילבושות רכישת

 טענה החברה קטנה. תקלה נתגלתה וכאן
 התילבושות עבור מדי מחיר.גבוה ששילמה )

בשקט. פוטרו האחיות שנרכשו.
 להתפרנס מאוד קשה הקטנה שבישראל אלא

 גולן־ של האימפריה ללא בקולנוע כמלביש
 פנו לבסוף חמור. למצב נקלעו האחיות גלובוס.
 שעזרו מי לכל בלב חמה פינה יש לו גולן, למנחם

 את להעסיק הסכים והוא למעלה, בדרכו לו
כתנאי אר בארצות־הברית. בהפקותיו האחיות

רמו(סולומון) ואירית סולומון לאה רמו, שלום
אחרת לגמרי מאופרה ותצלומים -

רמון רינה
גולן מנחם של התנאי

 הסכום לאט־לאט ינוכה שם משכרן כי דרש
בארץ. ששולם העודף

והתחי לארצות־הברית נסעו הסכימו, השתיים
 לא הן קטה: תקלה שהתגלתה אלא בעבודתן. לו

 אי־ שבלעדיו המקווה, הגרין־קארד את השיגו
שם. לעבוד אפשר

 פתרו שהשתיים מהוליווד לי מוסרים עכשיו
 כשרים, לאמריקאים נישאו הן זו. בעיה גם

גרין־קארד. גם כמובן, והשיגו,
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