
רשף! אולי עם חוצ׳נר רות
בהוח. כסו בעלי, עם יחד השקד על שלה אות׳ לראות חצים שהיו אנשים ,׳ש

 ל אני אבל בהודו. לאלמנות שעושים בנוסח משהו שיגידו? ממה חוששת לא ״ואת
הזה.׳׳ הסיפוק את העליזה׳?׳׳ ,האלמנה

 כזאת? הצהרה אחרי לכם אגיד מה רוצים שהיו אנשים שיש יודעת אני ״תראי,
הזה! הסיפוק את להם אתן כמו בעלי, עם יחד המוקד על עולה אותי לראות

בטן להנחות איך
 רק לא הפופולריים, המנחים אחד הוא כנר דן
 בקרב בעיקר אלא והצופים, המאזינים בקרב

 לדן לו יש מעריצות הרבה והמאזינות. הצופות
 דיילת דפנה, עם שנים הרבה כבר הנשוי כנר,
 שנים כמה כל ילדים. שני יש ולהם על, אל

 ויש זעיר, ברומאן כנר דן של שמו משתרבב
 של לזרועותיה חוזר הוא ולאחר־מכן פיצוץ,
 בגדר כבר זה חלילה. וחוזר האוהבת, אשתו

מובילה. פרפטואום
לשדרו־ קורה מה לראות שחיכיתי יובז3 אי

{ פינחס גילה
חיוכים —

 { מבלי מעמר להחזיק יוכל הוא זמן כמה מנחה,
ץ חתיכה. לעבר לפזול
 / גדול, אירוע הינחה הוא ימים כמה לפני אז
 \ פינחס. גילה רקדנית־הבטן את הכיר הוא ושם

 / והקריצות החיוכים המבטים, לפי לי, ותאמינו
 \ כבר מכירים שהם כאילו נראים הם ביניהם, שעפו
 / כיוון לאיזה לדעת סקרנית אני ימימה. מימים
ץ האלה. הקריצות יובילו

שטראום עדי
- הרומאנטיקה כל
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המוקד
 הסכסולוגית התאלמנה חודשים כמה לפני

 הו־ רוני איש־העסקים בעלה, חוצ׳נר. רות
.34 בגיל נפטר צ׳נר,

 מוכר היה בהרצליה־פיתוח, שהתגורר הזוג,
 הסב־ בתחום היא בארץ. המצליחנים חוג בקרב

 הפרוייקט העסקים. בתחום ובעלה סולוגיה,
 על קלטות־וידיאו ייבוא היה הבעל של האחרון
האופנה. ענייני
 ראיתי הערבים ובאחד חודשים, כמה עברו מאז

 לאחד חגיגית בארוחת־ערב במיסעדה אותה
 שישב גבוה, לחתיר צמודה כשהיא מידידיה,

הערב. כל במשך אותה ושפינק לצידה
 ועוד שלי, השפיונים את שהפעלתי מובן אז
 החלטתי תשובה לי להחזיר הספיקו שהם לפני

קטן. דרינג־דרינג לה לעשות
 פונה אני המרחלת. זאת חוצ׳נר. רות ״שלום

 זה מי לדעת מסוקרנת מאוד אני ישירות. אליך
במסיבה." אליך צמוד שהיה החתיך

 ועוסק 38 בן והוא רשף, אולי לו ״קוראים
עכו." בפסטיבל גם ועכשיו לסין, בבית במישחק
המישפחתי?" מצבו ״מה
גרוש." ״הוא

מתחתנים מתחתנים,
 התחתן ירוחם, של בנו משל, מאיר

 שופטת־שלום שוהם, דינה עם השבוע
 40ה״ שנות באמצע הגן, משל בתל״אביב.

 בערן היא שוהם ובת. לבן ואב גרוש שלו,
 שנתיים לפני הכירו השניים ורווקה. גילו בת

 התקיימה החתונה ופנויות. פנויים בערב
 מנכ״ל נאמן, יגאל של בביתו בסביון,
מאיר. של חבר״ילדות שהוא תדיראן,

★ ★ ★
 בין שהיה מי ),25( קרוננפלד אבי
 אש״ף בשבי שנפלו הנח״לאים שמונה

 שנה במשך שבוי והיה במילחמת־לבנון,
 הוא בנהריה. שלישי ביום התחתן וחצי,
ם סיים תיי דיו את בינ מו טכניון לי  ב

יה ל, בתעשי הו י בנ בד ו עו  במיפעל ו
 לוי, חגית היא רעייתו עכו. ליד פלוטארוס

 שנה נמשך הרומאן ג.9 בת חיפאית חיילת
וחצי.

חזקרר7אעח
 ידעתי ומיר לארץ, הגיעה היא וחצי שנה לפני

 עם בהתחלה. לפחות לאטרקציה תיהפך שהיא 4
קשה. לא באמת זה שלה, כמו נתונים

 אירופה אלופת ,21 ה־ בת, מצל דניאלה ]
 שנים שלוש במשך היתה היא תאילנדי. באיגרוף

גרוש סלומנפלד, עודד של הפרטית החברה }

 כוחה את ניסתה והיא ארצה, חזרו הם
המס על לפחות מאוד, הצליחה היא כדוגמנית.

 של המתיחות בסרט קטן תפקיד קיבלה וגם לול,
 מיני כל לקשט אותה הזמינו ושם ופה הבטל('□,
כישוריה. את ולהפגין אירועים
 ציפה. שהוא כמו כל־כך הלך לא שלה לחבר

 לימים וקיווה פאב, מכן ולאחר מיסעדה, ניהל הוא
 שטענה מגרושתו, צרות גם לו היו יותר. טובים
 לה המגיעים דמי־המזונות, את לה משלם שאינו

החוק. לפי
גדולה תצוגת־אופנה היתה שבועיים לפני

מתוק רומאן
 צעיר. וגם חתיך הוא מרשים. הוא גבוה, הוא

 הרבה לו ויש בארץ, מיוחסת למישפחה בן והוא
כסף.

חברה. לו אין חיסרון. לו יש זאת בכל אבל

סלומנפלד ועודד דנצל דניאלה
— הטוב החבר

 הכירו השניים שנה. 15 זה בגרמניה שחי ,40 כבן
 ידוע, לזמר־רוק במסיבת־עיתונאים זה את זה

כשומרת־ראש. לו שימשה שדנצל
 המוצקה הבלונדית ידעה ההיכרות אחרי מיד
 הישראלי, עם גורלה את תקשור שהיא הזאת

שנה. 20ב־ כמעט ממנה המבוגר

זיו מאיר
החבר של —

 מאחורי־ אותה לאסוף בא מי ונחשו בחיפה.
 של הטוב החבר אלא האוהב, החבר לא הקלעים?

 מוכרת דמות זיו, מאיר עורך־הדין החבר,
ובמסיבות. בבתי־המישפט

 אך יודע, לא איש השניים בין רומאן התחיל אם
 שהם וטוענת וכל, מכל זאת מכחישה דניאלה
בלבד. ידידים
 יכולה אינה שהיא החליטה היא שבוע לפגי אך

 בלומנפלד עודד עם ברומאן עוד להמשיך
 הקבוע לחבר והודיעה הנוכחית, במתכונתו
 היא ימים כמה בעוד נגמר. ביניהם שהרומאן

 נוסף. פרק יתחיל תחזור וכשהיא לגרמניה, חוזרת
 החברים שני בין בירורים כמה יהיו בינתיים
 ואני בלומנפלד, וידידו זיו עורך־הדין הטובים,

להמשך. מצפה פשוט

 קורס קחי
ת! למזכירו

 המקומית בעיתונות כשהיו בליבי צחקתי ממש
 במשק, סבכירים המנהלים כל על פירסומים

 רעשה המדינה וכל אדירים, סכומים המרוויחים
 כל־כך להם מגיע באמת ואם קורה זה איך וגעשה
כסף. הרבה
 כמה בארץ יש רחוק? כל־כך ללכת למה אז
 כמו מרוויחות הן חיות שהן כמו שלפחות נשים,
אישיות. מזכירות רק שהן למרות בכיר, מנהל
 הוותיקה־ מזכירתו סהרס, אורה לנו יש אז
 שניהלה מאיר, מרדכי איש־העסקים של מאור

 זאת וכל ומנקר־עיניים, ראוותני אורח־חיים
 הכל לפחות, כיום, מזכירה. של ממשכורת

 שהיא בזה מודה היא שגם מקווה ואני יודעים,
 עם עדיין הנשוי מאיר, מרדכי של הידועה־בציבור

מאיר. ריסקה
 והיא צנועה, יותר כי אם מזכירה, עוד יש
 איש־העסקים של האישית מזכירתו חורי, קלרה

 יש ההטבות שאר שבין פלאטו־שרון, שמואל
 לכס לגרום העלול בסכום למשיכת־יתר זכות לה

ארוכות. רקות כמה במשך לסיבובי־ראש
 גרף מירה יש אז דוגמה, עוד רוצים אתם ואם

 איש־העסקים של האישית מזכירתו ,35ה־ בת
 לשניים, ואם גרושה צימרמן, רוסי הבינלאומי

 היא שלה הבוס אצל לעבוד שהתחילה שמאז
 בפאריס, האופנאים גדולי של בשמלות מתלבשת

 ברמת־ דירת־ארבעה־חדרים לרכוש הספיקה וגם
השרון.

 דבר זה לכן להסביר מנסה שאני בקיצוו/מה
 ואת כישורים, בכלל לך אין אם גם פשוט: אחד
 האומללים, בחייך לעשות מה יודעת לא ממש
 למצוא עלולה את למזכירות. קורס שתיקחי כדאי
 בבגדים לבושה ברחבי־עולם, מסתובבת עצמך
 ועוד יקרים, בתכשיטים ענודה ביותר, היפים
ועוד.

 האלה האישיות המזכירות שכל לעצמכן תארו
 העלאת־משכורת וידרשו הבקרים באחר יתאחדו

אז? יהיה מה יוקר־המחייה. בגלל

רון ליאת
ח1המחיק1 —

 עדי זהו לו. ־יש כבר אולי עכשיו בעצם,
 איל־ ,התעשיין של 21 ה־ בן בנו שטראוס,

 באחרונה שטראום. מיקי הגלידות־והגבינות
 שמאז רון, ליאת לדוגמנית חזק צמוד הוא

 מוטי איש־הקאראטה הדוגמן עם שלה הרומאן
רציני. רומאן בשום שמה נקשר לא הורנשטיין,

 ג׳נטלמן כזה והוא ביחד, נראים השניים אז
 את המתארים בסרטים נזכרת ממש שאני ונחמד

 הרומאנטיקה כל עם שטראום, יוהאן של וינה
 יחזיק הזה הרומאן שהפעם מקווה אני והמתיקות.

מעמד.


