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בךעמי
בהמשכים

 דוגמנית־ של השנה ספק ללא היתה זאת
בן־עמי. תמי הצמרת

 ברוב־ יום־הולדתה את חגגה פברואר בחודש
 בחברת בטאבה, סננסטה אביה במלון פאר־והדר

ובני־מישפחה. חברים 140
 יום־הולדת מסיבת ערכה מכן לאחר שבועיים

 המסיבה אחרי זר. קובי הגינקולוג לבן־זוגה,
 מצב- את לו והבהירה לשיחה אותו לקחה היא

נפרדו. חם ביניהם. העניינים
 מסרב שהדוקטור עם־ישראל כל הסיק מכאן
וכדין. כדת לחברתו להינשא
 ביטלה האחרון ביום לפאריס. לטוס עמדה תמי

 כעסו והכל גרוע, מצב־רוח לה היה הנסיעה. את
הסרבן. הדוקטור על

רופפת. בצורה כי אם התחדש, ביניהם הקשר
מימון, ברוריה הנוכלת לתמונה נכנסה ואז

זר קובי עם בן־עמי תמי
חזרו... נפרדו. חזרי, ופרח,

 לקווי״הטלפון לצותת הצליחה לא־ברורה שבררו
 גרמה היא אחרים. ורבים בן־עמי תמי זר, קובי של

גדול. לבלגאן
 מכל גדול רעש והיה למישטרה, פנה זר קובי
 הוא זר שקובי טענה מימון ברוריה הזה. הסיפור
ביניהם, מסכסכת בן־עמי ושתמי שלה, המאהב

 תמי גם ביניהם שהיה והכעס המתח כל ואחרי
 שוב יתהדק השניים בין שהקשר קיוו צחקו. וקובי

 זה אותם מקרבים והשימחה האושר לא אם כי —
 שם, פרחה האהבה ובאמת, הצרות. לפחות אז לזה,

 חתונה. יש או־טו־טו, שהנה, בטוחים היו וכולם
החליטה בן־עמי תמי קרה. לא דבר שום אבל

רנבים
יקיקאי!

 ביותר החמים הסיפורים אחד ספק, בלי היה, זה
 אהבות, ד״נסט׳: של הסממנים כל עם השנה, של

והיי־לייף. סמים גדול, כסף בגידות,
 שובם אילן בין בהיכרות הסיפור ראשית

זרביב. אוראל וקצינת־צה״ל
 עם והתגורר עשירה למישפחה בן הוא שובס

והמ העשיר הזוג ברמת־השרון. רימה אשתו
ופזרני. נוצץ אורח־חיים ניהל אושר

 שהיתה הסכסית, הקצינה את אילן כשהכיר
 עבר הוא חזן, אבי הדוגמן של חברתו בעבר

 וכעבור בתל־אביב, ימית במלון־הדירות להתגורר
 במקביל אוראל. את אליו צירף הוא קצר זמן

 תעשיין־ בחברת להיראות אשתו ריטה החלה
 השתדלו הם שטן. רוני הגרוש הפלסטיק

 אך כמוני, חטטנים של מעינם הרחק זאת לעשות
יתרה. הצלחה ללא

 ושמע עם־ישראל התעורר הבקרים באחד
 הגבוהה החברה שאנשי בעיתונים וקרא ברדיו

 וזה דברים, כמה בעוד ואולי בקוקאין, משתמשים
מה יותר אף ביותר, המדובר הנושא מייד הפך

אינתיפאדה.
 של חברתו הקוקאין? מנאשמות אחת היתה ומי

 זרביב! אוראל האילתית הקצינה שובס, אילן
3 ^י 4

 גידפו, דיברו, הזה! מהעניין עשו לא מה
השמיצו.

 המחזיקים אנשים מיני כל בצה״ל שיש זה
זה אבל לאיש. הפריע לא אזרחים והורגים ברובים

 הדיינים י,1א
האלה

 עוד אכתוב שלא לעצמי מבטיחה תמיד אני
 וחוץ נדר, נדרתי לא עדיין אבל דיין, מישפחת על

 השם את מלכתוב להתאפק יכולה לא אני מזה
הזה.

 הסורר הבן דיין, באסי נתחיל ראשית,
 היו הכותרות מרבית אז המישפחה. של והבוהמי

 אסי ביחד, לאנגפורד וקרוליין אסי כך: בערך
 ושוב ביחד שוב וקרוליין אסי נפרדים, וקרוליין
 הדוגמנית עם מתחתן אסי הפסקה... נפרדים,
מסמדר מתגרש אסי קילצ׳ינסקי, סמדר

בן־עמי תמי עם דילר וארתור דורותי
בטלפון הרומאן המשך

 הממושכים מהוויכוחים לנוח כדי לאילת, לרדת
לשם, שירדה אחרי יום וממש הגינקולוג. עם שלה
 אמריקאי יפיוף דילר, אלתור את הכירה היא

 בן גם אינטליגנטי, גם נחמד, גם עשיר, גם ,30 בן
דורותי. בשם צמודה לאמא

 עקבה המדינה וכל מאושרת, היתה בן־עמי
 בארץ שהה שארתור אחרי עצורה. בנשימה אחריה
 המשיך והקשר לעסקיו, חזר הוא ימים, חודש

הטלפון. באמצעות
 תמי תבעה יוני בחודש מאי. בחודש קרה זה כל

 על וגם לו, שנתנה הלוואה על זר את בן־עמי
 זר שהה ימים באותם שיממ הבטחת־נישואין. הפרת

 לא בן־עמי ובילוי. עבודה לצורכי בארצות־הברית
 שלה הרצונות אבל בעיתון, יופיע שזה התכוונה

 אחדים וימים אחרים, בדברים התממשו לא גם
העי בכל הופיע כבר זה התביעה הגשת אחרי
בארץ. תונים

 התחלקו ואזרחי־המדינה ורעשה, געשה הארץ
 והמסתייגים בבן־עמי המצדדים מחנות: לשני

 העיתונים שקוראי לפני עוד מה, אבל ממנה.
 ן עם השלימה כבר היא מההלם, נרגעו וידידיה

\ נראתה ואף מחדל, בינתיים שחזר הגינקולוג,
חברתיים. אירועים בכמה בחברתו

 בסרט כמו ממש אירוע, רודף אירוע בקיצור,
בלתי־צפויות. תפניות בעל דראמתי,

 הדוגמנית כזה: הוא לעכשיו מצב־העניינים
 ונוהגים בלבד, טובים ידידים הם והגינקולוג

 היא שם בחו״ל, נמצאת בן־עמי יחדיו. לבלות
 ארתור נוטקס. חברת עבור בתצוגות משתתפת

 לבקר באוקטובר, 15ב־ ארצה להגיע עומד דילר
בן־עמי. הדוגמנית חברתו, את

נחמה
ה אב ט ב

 פפושדוי אלי המלונאי שהתאלמן מאז
 כלשהו. ברומאן שמו נקשר לא אביה, מאשתו

 סונסטה אביה מלון מבעלי הפופולרי, המלונאי
 ימות־השנה מרבית במשך מתגורר שבטאבה,

וחבריו. ידידיו עשרות מגיעים לשם באילת
 על שמר הוא אותו, שפקד הטראגי האסון מאז

 האחרונה השנה בחצי אך רצינית. ארשת־פנים
קורן. ונראה השתנה, הוא

 אשת־החברה עם שלו הרומאן לכך גרם
מבע שהתאלמנה שלאחר שוורץ, שימעונה

 20ב־ התגוררה שבה מלונדון, ארצה חזרה לה
האחרונות. השנה

 באירועים להיראות מרבים אינם השניים
מצונד במיסגרות לבלות ומעדיפים חברתיים,

וה״־ל״ף סמים, אהבה.

 קוקאין להסניף ניסתה או נהגה אחת שקצינה
ביטחוני. למחדל כמעט הפך הפנוי בזמנה

 זרביב אוראל נחלת־העבר. הכל זה כיום אבל
 ריטה גם מתמיד, יותר מאושרים שובס ואילן
 עומדים אף והם מאושרים, שטן ורוני שובס

בקרוב. להינשא
לחתונה! אותי יזמינו שהם מקווה אני

לאנגפורד וקרולין דיין אפי
שוב נפרדו נפרדו... ביחד, ו

רפאלי גיא עם קרולין
לאהבה סחבה

 מונה עם רומאן מנהל דיין אסי קילצ׳ינסקי.
 אסי הפסקה... בינתיים). (שמתהזילברשטיין

 מעל מישפחתו בני ואת קרוליין את משמיץ דיין
 תמורת דולר. אלפים 10 תמורת העיתונות, דפי

 בעלה־ את לאנגפורד קרוליין משמיצה זהה סכום
 שבסיכום כך המתחרה, העיתון רפי מעל לשעבר

 20 של בסכום וסמים זימה סיפורי לנו יש כללי
דולר. אלף

 אחרי לאנגפורד. לקרוליין נעבור ועכשיו
 איש-השרירים את הכירה היא דיין מאסי הפרידות

 ביחד היו והשניים רום, גילי מכולהספורט, בעל
 לא הרי קרוליין חודשיים. של קצרה תקופה במשך

 בחור הכירה היא פרידתם ואחרי זמן, מבזבזת
 במיקרה רפאלי. גיא בשם ,23 בן ויפה צעיר

 נראו והשניים זמן, יותר הרבה הרומאן נמשך הזה
 הבלתי־נמנעת הפרידה אך יחדיו, מאושרים

הגיעה.
 בכתיבת עוסק דיין אסי אלה, לימים נכון

בהו עסוקה אשתו־לשעבר וקרוליין תסריטים,
 בהצלחה עושה היא וזאת חדשה, בהצגה פעות

 מאשר שקולה יותר היא לא־מבוטלת. בהחלט
לאהבה. מחכה ועדיין בעבר,

■ ן,***
 ראה שלא אומר פפו את שמכיר מי כל צמות.
שהתאלמן. מאז מאושר כל־כך אותו

 הקרובים וחבריהם ביחד, הם לעכשיו נכון
 שניהם לזה. זה להינשא עומדים שהשניים טוענים

 טאבה, את ייאבדו ואם עשירים, שניהם אלמנים,
ינוחמו. שביניהם באהבה

שוורץ ושימעונה פפושדו אלי
מאנשרים אלמנים


