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מהתיאטרון
 כבר שמזמן למרות תיאטרון, אוהבת מאור אני

בעי שעילעלתי מובן אז טובה. הצגה ראיתי לא
מצאתי. ולא מעניין, משהו וחיפשתי תון

 היותר־תרבותיים מהשפיונים לאחד טילפנתי
 שתהיה אז אין, טובה שהצגה לו ואמרתי שלי

מעניינת. רכילות לפחות
 הסיפור את ממנו שמעתי כבר יומיים כעבור
פי באר״שבע, תיאטרון מנהלת של הרומאנטי  צי

 בשם בן לה ויש מוכשרת, וגם יפה גם היא פינם.
האח השנים בשמונה צה־ל. בגלי העובד גיא,
 שלמה בשם גבר עם רומאן ניהלה היא רונות
ח,  ואם בלבד, שנים ב־סז ממנה צעיר שהוא ס
מזיז. לא זה שלי לבטח אז הפריע, לא זה להם

 ומאז נפרדו, הם יותר, קצת ואולי חודש, לפני
 ברו־ עמוס של בחברתו ויותר יותר נראית היא
 שהוא הבימה, תיאטרון של רואה־החשבון שן,

.40ה־ בסביבות
 בין התחלקו הם סרן, עם חיתה שבה בתקופה

 מתגורר עדיין סדן ובבאר״שבע. בתל־אביב דירות
 מתגוררת היא איפה מעניין התל־אביבית. בדירה
כעת.

 דרה!
מודטי־מידיונו׳

 וצהלה. שימחה היתה לונדון בקהילת־קודש
 לביקור־עבודה־ באו הישראליות מלכות־היופי

 על־ידי רואיינו קניות, עשו הסתובבו, הן ובילוי,
ממזג־האוויר. וסבלו עיתונאים
 שהתוכניות להן הסתבר יום־העצמאות בערב

 וינס בא לעזרתם לפועל. יוצאות בדיוק לא שלהן
בשם חברת״ענק בעל מולטי־מיליונר טשגויץ,

קשרעין
מש לא לעולם גרוסמן ליאורה לשחקנית

 למישהו שיש או בסרט, תפקיד לה שיש או עמם.
 הופיעה כשהיא היה זה ככה שלה. בחיים תפקיד
 לוהט רומאן לה היה ובמקביל עירית, אידח בסרט

 חנוך הפנטומימאי עם וארצות יבשות פני על
 צעיר גברבר עם אהבה סיפור גם לה והיה רוזן,

 הבלאגן מכל ואז אמסלם, תני בשם ויפודתואר
חושבים. ועשתה פרופיל הורידה קצת היא שנהיה
 על אבל יודעת. לא אני שלה המסקנות היו מה
 חזק צמודה היא וכעת מוותרת, היא אין אהבה

הלפתן. אתה הגרוש, לקבלן־הבנייו
 שהחברים הוא הסיפור בכל הפיקנטי הפרט

בקשר־עץ היו שהם מספרים שלהם המשותפים

אי־סרו־־־דויי־בו
והמרי והפירורים הגירושין כל כבר לי נמאסו

מישהו לא זה ואם האייזנברגים. בשבט בות

מדוייקת חבטה
 ימיני בין יודעת ולא בספורט, מבינה לא אני

 מנם־ שעמום לי אומרים כולם אבל לשמאלי,
רך  מוכר שהוא מפני מאוד, חשוב טניסאי הוא דו

 בארצות כבוד הרבה לנו מביא וגם בחו״ל גם
.24 בן רק צעיר, וגם חתיך גם הוא הגויים.
הרומאנטי. בתחום איתו קורה מה סיקרן אותי

שנק לפאב הגיע הוא הימים שבאחד לי סיפרו אז
ומ יושבים הספורטאים שכל היכן נקסט, רא

 1 שב־ הפאב, בעלי שלהם. ההישגים על שוחחים
אותו להפתיע החליטו אותו, מחבבים מאוד נראה

 'בוודאי זה אז אייזנברג, שאול ממישפחת
 ן כלשהי, בדרך אליה הקשור מישהו על רכילות

אלבין. מיקי כמו
 1 עצמו אייזנברג לשאול שאם לעצמי אמרתי

 מהנכרים. לו יש לבטח אז שלו, מהילדים נחת אין
בכפר־שמריהו המתגוררת ליז, בבתו נזכרתי

גתסמן ליאורה
חזשבים עשתה1 פרופיל הורידה

 בגלל אך זה, את זה הכירו שהם לפני זמן הרבה
 את לממש להם התאפשר לא המישפחתי מצבו

ההיכרות.

הרדי רמי
הם־שפחה לנהג עסדה הרבה

 הררי, תרעם מבעלה, באחרונה ושהתגרשה
 ושתי בנים שני ממנו, ילדים ארבעה לה ושיש
בנות.

 תלמיד ,17 בן והוא רמי, קוראים לבכור
רצי חתיכה יש שלו בכיתה בגימנסיה־הרצליה.

בעי חן מוצאת שמאוד אורבך, נטע בשם נית
 בעייה יש אבל ביחד. הם חודשיים ומזה ניו,

 מתגורר והוא בתל־אביב, מתגוררת היא טכנית:
 מעייף, זה במוניות ולנסוע בכפר־שמריהו,

מעצבן. ולעיתים
 בקלות. זאת פותרים הררי מישפחת אצל אז
 לכל זוג־הנאהבים את מסיע המישפחתי הנהג
בדימיון. להם העולה מקום

 המיש־ לנהג עבודה, הרבה לו יש בסופי־שבוע
 רשיונות־ אין הצעירים שלבני־הזוג מכיוון פחתי,
לבי כוח הרבה זאת, לעומת להם, יש אבל ׳נהיגה,
 הנאמן והנהג למסיבה, ממסיבה נודדים הם לויים.
 הולכים הם אם ולפעמים, באוטו. ומחכה יושב

למע הנהג את גם מצרפים הם פלבאית, למסיבה
בחברה. שירגיש החוגגים, גל

 אני כולנו. על הלוואי איכות־חיים. בקיצור
לבר. עושים הם שיעורי־הבית את שלפחות מקווה

 בינלאומי עשיר שהוא העובדה שמלבד סקזם,
 לו יש חשוב: הכי והדבר .29 בן וגם יהודי גם הוא

לבית־המלוכה. שיש מהדגם קורניש חיס חלס
ממ גם ואולי מהאוטו, התלהבו מאוד הבחורות

 ולאחר־מכן ריץ, למועדון מהן כמה הזמין והוא נו,
 שמח מאוד והיה טרנופס, הסגור למועדון־החברים

ותרבותי.
 אדזרוני, גלית על נדלק הזה טשגויץ אבל
 (אין גזעית תימניה מלכת־החן, בתואר שזכתה

 כדוג־ בהצלחה שזכתה ,19 בת אחרות), תימניות
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מנסדורך עמום
בציונים ר1שיפ

 בשם וחצי, 17 בת עלמה עם היכרות לו וערכו
 שלה, אבא ייחוס־אבות. יש שלה מור, יפעת
 והסבא חרות, של העסקנים אחד הוא מור, דויד
 היהלומנים מגדולי הוא יובל, שלמה שלה,

מבוורלי־הילס. נסיכה כמו חיה עצמה היא בארץ.
 בזה, זה התאהבו העסקן ובת הנמרץ הספורטאי

בבית שלה הציונים השתפרו ביחד שהם ומאז
יותר. מרוייקות נהיו שלו והחבטות י,

 לה שלח הערב כל במשך בפאריס. מנית־צילום
 לא שכנראה החיילת, אך וחיוכים. וקריצות רמזים

 על הגיבה ולא אדישה נשארה ממנו, התלהבה
הצעיר. איל־ההון של החיזורים

 לא והוא נוקשה, מחומר קורץ הזה שהגבר אלא
 הוא הלילה את ישראלית. בחברת בילוי על ויתר

 אחרת, מישהי עם אלא אהרוני, גלית עם בילה לא
שלכם. לדימיון משאירה אני זה ואת


