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כיסאות
מוסיקריים

לשלוח

לאנשים. משהו עושה תמיר אילת
 המלונות לאחד ותוססת עליזה חבורה ירדה שבועות שלושה לפני הנה,
 ביניהם היו בני־הזוג. ללא מרביתם ויפות, יפים הרבה כללה החבורה באילת.

 הסיזרמה. מבעלי מאנה, ויוני זי, וקובי בן־עמי תמי זוגות: שני
נוי. ימית מלכת־היופי־לשעבר וחברתו,
מוי. רוויטל הדוגמנית השנה, של היופי ממלכות אחת באה בגפה
 שינויים חלו מוסיקליים בכיסאות כמו וממש דברים, מיני כל קרו במלון

 חתיך חייל במלון הכירה בתל־אביב, חבר שהשאירה מור, הדוגמנית מוזרים.
מאוד־מאוד־מאוד. התיידדו והשניים זילברשטיין, רונן בשם

 מלכת־ רק לא היא נוי שימית התברר לתל־אביב היפה החבורה כשחזרה
 במשך בן־זוגה־לחיים מאנה, רוני של בחייו לשעבר גם היא היופי־לשעבר,

האחרונות. השנתיים
 לשעבר. הוא גם והלאה שמעתה ערן, שלה, לחבר אמרה מור רוויטל גם

זילברשטיין. רונן שלה החתיך החייל בחברת להיראות התחילה ובמקביל
 חתיכה עם הפעם ירד, מאנה רוני ושוב באילת, אירוע עוד היה בינתיים

 רב־ תל־אביבי באירוע מכן, לאחר יומיים יום. כעבור חזר הוא חדשה.
מור. רוויטל בדוגמנית במי? נחשו — מלווה כשהוא הגיע הוא משתתפים,
 הגיעה ומי המונית, מסיבת־חוף היתה השישי ביום עדיין. נגמר לא השבוע

 בן׳ שירלי של בחברתה שבאה נוי, ימית מלכת־היופי־לשעבר לשם?
 בא ומי בסיורמוז אירוע נערך במקביל הנוכחית. מלכת־היופי מרדכי,

 רונן החדש, בן־זוגה עם מור רוויטל הדוגמנית התבלבלתי: כמעט לשם?
מבעלי־ שהוא כמובן, מאנה, רוני את שם? פגשו הם מי ואת זילברשטיין.

מור ורדויטל מאנה רוני
במלון קר! מוזרים דברים

אחרת. למישהי צמוד היה הוא המקום.
 מסיבה יש הזה השבוע בסוף טועים. אתם הסוף, שזה חושבים אתם אם

 לעיר־השעשועים־ טס הוא מי ועם מאנה. רוני דרומה? יורד ומי באילת,
 לא באמת כי שלכם. לדימיון משאירה ואני יודעת, אני זה את והחטאים?

 די שזה להודות חייבים אתם אבל המונית. למריבה לגרום לי מתחשק
מבלבל.

משהו
יותר

פיקנטי
 ישר־ הבינלאומית הישראלית הפסנתרנית

 בחוגי ביותר החם הנושא היא מרגלית אלה
 בעבר נשואה היתה היא בארץ. והחברה המוסיקה

 ילדים שני להם ויש מאזל, לורן למנצח
ופיונה. אילז משותפים

 בקונטיקט מתגוררת היא ימות־השנה במרבית
מי־ ארתור לסופר בשכנות שבארצות־הברית,

קורה זה בחיפה גם
דברים. קורים בחיפה גם

מאוחרת. שעה עד העיר תפסה ימים כמה לפני עובדה,
שם. קרה מה לכם אספר אגי אז הזאת, לעיר״הנמל אופייני בל־כך לא זה

 יענקל׳ה של קרובת״מישפחה גם שהיא פלד, עמליה בשם דוברת יש חיפה לתיאטרון
 לבעיות־שינה המכון ממגהלי שהיה פלד, דוגי לדוקטור נשואה היתה היא אגמון.

 בגלל אלא תיאטרון, או שינה בעיות בגלל לא - שנתיים לפני התגרש הזה הזוג בטכניון.
פרוזאית. יותר הרבה טיבה

 בכפר־ משגעת בווילה שהתגוררה גרשון, עידית בשם בחורה הכיר הרופא״החוקר
 ידוע תעשייתי צלם גרשון, ליקיר נשואה גם היתה היא מזה וחוץ עין־הוד, האמנים

באיזור־׳הצפון.
 בווילה עימה להתגורר ועבר גרשון, בעידית מאוהב שהוא עגיליה, לאשתו, הודיע חני
 לא שהיא וכמובן נדודי־שינה, להרבה לעמליה גרם הזה שהקטע מובן באיזור״חיפה. שכורה
 ממה בדיוק ידעה היא כי אותם. לפתור כדי בעיות״השינה, לחקר למכון לטכניון, הלכה

־־ האלה. הבעיות נובעות
לטוב. ולקוות לחיות המשיכה פשוט היא
 לה שהטביר אייל, עופר בשם גרוש לפיטיקה, דוקטור הכירה היא לה. קרה וזה

 פשוט שהם משכנע כל*כך היה שההטבר ונראה מביולוגיה, חשוב פחות לא זה שפיטיקה
ימים. כמה לפני זאת ועשו להתחתן, החליטו

איתה. יתחתן פלד שדוני מקווה גרשון שעידית בחיפה מטפרים עכשיו

מרגלית ישראלר
להתלהב הפסיקה לא

 של בעלה שהיה מילר אותו כן, ואשתו. לד
 האגדתית. מוגרו מרילין

 ביותר. קרובים חברים הפכו ומרגלית המילרים
 והיא באחרונה, דרך הפסנתרנית של כוכבה

במי גם ברחבי־עולם. להופעות הזמנות קיבלה

 מוזמנת והיא כוכבת, עדיין היא החברתי שור
הבינלאומי. הג׳ט־סט של לאירועים

 ישראלית נשארה מרגלית ישראלה מה, אבל
 הבלתי־ הקשר את אוהבת והיא אבריה, רמ״ח בכל

החום. ואת אמצעי
 בניגוד האנושי החום אלא מזג־האוויר, של לא

 האנשים בין שביחסים והרישמיות לקרירות
בחרל.
 אחרי שעות וכמה לארץ הגיעה היא אז

 מכרים, ידידים, מיני כל הזדרזו כבר שהגיעה
 מיני כל עם היכרות לה לערוך ומעריצים חברים

 האנשים וכל בארץ. נחמד לה שיהיה כדי אנשים,
 מחזר, חבר, לה יש אס לדעת רצו בארץ הרכלנים

בן־זוג.
 לה יש שבלונדון וגיליתי קצר בירור עשיתי אז

 נוהגים ושהם קרוב, ידיד של תקן על גבר איזשהו
 אבל מוסיקה. ובשמיעת בקונצרטים יחריו לבלות
ה הרכילות אוהבי את סיפק לא הזה המידע

 משהו רוצים שהם ואמרו עלי לחצו והם עסיסית,
פיקנטי. יותר
 לי גילו והם מקומיים, שפיונים הפעלתי אז

 הזמר של בהופעה היתה היא שבועות כמה שלפני
 והיא ארץ־ישראל, שירי ששר זה ברלין, גבי

 למחוא הפסיקה לא פשוט שהיא התלהבה כל־כך
 בענף־ העוסק חתיך, גבר שם והיה כפיים.

 מההתלהבות להתלהב הפסיק שלא התיירות,
 והם קליק, שם נוצר אליה, ניגש הוא שלה.

מזה. זה מאוד התלהבו
 ממשיכים עדיין הם אם לדעת יוצה הייתי אני

ההופעה. שעות אחרי גם מזה זה להתלהב

ר ו ע ן ו ז  ו

י ז ג ד ו ג י ז ז ה
בן־ ברחוב בדהרה העוברים הנוצץ, החוג חברי

 כשהם גבה לעיתים מרימים בתל־אביב, יהורה
 של הצפוני שבחלקו הפיצריות, באחת רואים

 ושותפתו דורל צ׳רלי הארכיטקט את ׳הרחוב,
 רגילים הם בדרך־כלל כי טיומקץ. יהודית

 בדיוק לא והם הכי־מהודרות במיסערות בו לפגוש )
 הגבוהה החברה של הארכיטקט עושה מה מבינים

 המיועדים מאכלים המוכרת איטלקית, בפיצריה
הפליבאי. המעמד לבני בעיקר

באיטליה, אדריכלות למד 40ה־ בן דורל צ׳רלי
 והזוג הלא־יהודיה, האיטלקיה אשתו את הכיר שם
ארצה. בא

 גיבור למעין דורל הפך מעטות שנים תוך
 בחברה משהו שהוא שחושב מי כל מקומי.

 תיכנו הוא היקרים. שרותיו את שכר דישראלית
 ובכפר־ בקיסריה מהודרים ובתים וילות עשרות

שמריהו.
 אלא בעיצוב, רק לא מתבטא שלו הטוב הטעם )
 עם ואלגנטי, מהודר נוצץ, שלו. באורח־החיים גם (
חוץ־לארץ. של ניחוח )
שברחוב למישרדו הגיעה אחד בהיר ביום 1

יבש
 זאת. עושה הוא סוף־סוף

 1 לשאת עומר זייתוני דני הישראלי הפלייבוי
לאשה. ,22ה־ בת אלמלה מיכל חברתו, את

 י צריכה כזאת שידיעה לכם להגיד רוצה אני
 !כי היומיים. העיתונים של הראשון בעמוד להיות

 אברמוביץ למישפחת נצר ,32ה־ בן זייתוני דני
 !ולב־ לצאת הספיק כבר מראשון־לציון, הידועה

 והחתיכות נערות־הזוהר מרבית את ולאהוב לות
תל־אביב. של

 בחו״ל, וכלכלה מינהל־עסקים שלמד זייתוני,
מישרד. פתח ואף במיקצועו, יפה קאריירה עשה

יפות הכי עם רוסאוים

המפור במריבה טורי־הרכילות את קישט שמו
 שרינה לשעבר, דוגמנית־הצמרת עם שלו סמת

 הכחיש, והוא אותה, חיכה שהוא שטענה מארש,
 עצמם שהם למרות שנתיים, זה על דיברו וכולם
ימים. כמה אחרי הזה האירוע את שכחו

 אחר מכיוון הפעם לכותרות, שמו עלה ושוב
שב הבינלאומי איש־העסקים כשנעצר לגמרי.
 של שמו הוזכר ריגול, באשמת קלמנוביץ תאי

 שלהם, משותפות לעיסקות בקשר זייתוני דני
בדרום־אפריקה. שנעשו
 עולם חצי לחרוש דני הספיק לבין בץ

 הכי־ היפהפיות את להכיר וגם במסעות־עסקים,
שבו מכסימום או שבוע, אחרי ותמיד גדולות,

 בסדר לא מה שאלו כבר כולם לו. נמאס עיים׳
 אבי התכשיטן שלו, הטובים והחברים אצלו,
 כבר עליזי אודי ותעשייז־האלקטרוניקה סוויד

 ביום־קיץ ופתאום, יתחתן, שהוא מזה התייאשו
 , / המיכל את הכיר הוא שבועות, כמה לפני אחד

 1 ורציניים ביחד כל־כך והם ביחד, הם ומאז הזאת,
 מתלווה מיכל של האמא שאפילו הזה בקשר
 הזה שהקשר אומר כבר וזה לפעמים, אליהם
בלבד. אחד לכיוון מוביל
 להתחיל כבר יכולים אתם שחם, למרות אז
 את ולשלוח מהנפסלין, החליפות את לנער

 את לכם לשבור וגם יבש, לניקוי שמלות־הערב
הצעיר. לזוג כמתנת־נישואין להביא מה הראש

 טיומקין, יהודית אשת־החברה בתל״אביב ויתקין
 והמתגוררת בינלאומי, לאיש־עסקים הנשואה

 עבורה לתכנן אותו ביקשה היא בכפר־שמריהו.
 בכפר־ הבית של והריהוט־מחדש השיפוץ את

שמריהו.
 והשניים בעיצוב, מהבנתה מאוד התרשם דורל

 להביא כדי לארץ־המגף, ביחד פעמים כמה נסעו
 המנורות. החרסינות, האביזרים, הריהוט, את משם

 הרבה נסעו הם גרול, כל־כך שלה והבית ומאחר
 מאוד שניהם המשותף. מן להם שיש וגילו פעמים
ותיכנון. עיצוב־פנים אוהבים

 ביחד. יעבדו שהם רורל לה הציע חזרו כשהם
 שלו שותפה וגם שלו היועצת והפכה הסכימה היא

במישרד.
 .הזה, הסידור את אהבה כל־כך שלא אשתו,

 ; למולדתה, וחזרה הארץ, את בינתיים עזבה
 שנמצאת המפוארת, בדירתם אותו והשאירה

מהמישרד. בניינים שני במרחק
 ולתכנן לעצב אוהבים ודורל טיומקין כעת

 באחת ליבם את לסעוד אוהבים גם הם ביחד.
 מעלים הם ושבה למישרדם, הסמוכה הפיצריות,

לאיטליה. משותפות מנסיעות זיכרונות
 של ובעלה באיטליה, נמצאת דורל של אשתו

בינלאו עסקים לעשות ממשיר טיומקין יהודית
הזה. מהסידור ושמחים מרוצים וכולם מיים,


