
האח בשנה באופנה מאוד היו הגינקולוגים
המפורסמת. נקורת־ג׳י בגלל אולי רונה,

 בן־ תמי ובת־זוגתו זר קובי הגינקולוג
האח בשנה משותפות חוויות הרבה עברו עמי
להן. שותף היה ישראל עם וכל רונה,

רו שניהל שביט, יוסי הוא אחר גינקולוג
 של היחצנית שהיתה מי גל, סיגלית עם מאן

מתחבר הכל (איך שאולי רפי של הסועדון
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 כל־כן־ ואקס־מלכת־היופי? הדוגמנית שושן, אילנה בלי אפשר איר
 לא כבר ואני מבלבל, פשוט שזה ולרע, לטוב השנה, עליה נכתב הרבה
הזאת. במערכה מי נגד מי יודעת

 על דובר אפריל בחודש שונים. גברים של בשמות נקשר שושן של שמה
 ראו לאחר־מכן בלוס־אנג׳לס. המתגורר נשר, אבי הבימאי עם רומאן
 בעלה תמיר, עמי עם ולאחר־מכן טמיר, דויד הפירסומאי עם אותה

 עם פעמים כמה נפגשה גם היא וכמובן היפה. גורביץ ירדנה של לשעבר
 סילביאן ביותר, הקרוב ידידה עם וגם טופז, דודו משכבר־הימים, ידידה

לב. דויד הגרמני רופא־השיניים עם הסתובבה קצת והיא אימברג.
 שאנחנו שוכחת היא בארץ. המנטליות את מבינה אינה שושן אילנה אבל

 גברים עם המבלה כמוה, בחורה וכשרואים השמי, במרחב ממוקמים עדיין
 מתייחסת שושן אילנה שניים. שהם ומסיקים אחד ועוד אחר עושים שונים,

 קשרי גם שיש לאומה ומסבירה שלנו, העלובה לפרובינציאליות גמור בבוז
באמריקה. כמו לאשה, גבר בין וידידות חברות

 ונראה מהארץ, מיואשת די נראתה היא בה, כשפגשתי ימים, כמה לפני
 שם אמריקה, של ארצות־הברית לטובת אותנו תעזוב מאוד בקרוב כי

 10 עם לסופרמרקט לרדת אפשר גם שם טולרנטיים. יותר הרבה האנשים
בקשרי־אהבה. שמדובר יחשוב לא אחד ואף צמודים, גברים

שושן אילנה
באמריקה כמו ידידות קישר׳

האכ?ר־י־דו האופנה
 ספקי־הרכילות עם נמנות בארץ הדוגמניות

 לא אם וגם משהו, להן קורה תמיד ביותר. הטובים
 שבחבורה הטובות הנשמות אחת אז — קורה

 שיקרו. דברים להרבה גורמת
בעולם־ להתמצא יותר קל לכם שיהיה כדי

 איציק איש־השרירים שהוא לרביעי, השלישי
 מאבדת אינה ארדיטי אבל •שמואלביץ.

 את תמצא היא החדשה שבשנה ומקווה תיקוות,
אהבת־חייה.

להתנצח הספיקה טמיר אנאבל הדוגמנית

ברקן יהודה עם פלד נילי
המיוחלת הטבעת ללא עצמה את מצאה

 את לכם לקבץ החלטתי הזה, האכזרי האופנה
השנה. של העסיסיים הסיפורים מרבית

 פלד, נילי בדוגמנית להתחיל כמובן, אפשר,
 המפיק־השחקן עם שנים שלוש בן רומאן שלאחר
המ הטבעת ללא עצמה מצאה ברקן יהודה
 חשבה כבר הארץ כשכל קרה זאת וכל יוחלת,

 בחורה שהיא פלד, אבל להינשא. עומדים שהם
רוני איש־העסקים חדש. חבר מצאה מחושלת,

____העכשווי. בן־זוגה הוא )41( סובוטקה
 יהודית הדוגמנית הטובה, חברתה לעומתה,

 רי בתדירות חברים כמה החליפה כבר ארדיטי,
 שאני אחד רופא, אחר סוכן־נסיעות, אחד גבוהה.

בין אחד גם והיה עוסק. הוא במה זוכרת לא כבר
36

 דונסקי, קארין הדוגמנית עם העיתון דפי מעל
 ולאחר״מכן הדדיות, מחמאות החליפו והשתיים

התפייסו. הן
ושו בבדידותה, זוהרת עדיין דונסקי, קארין

 אנאבל אך ,12ה־ בן נואל לבנה אמונים מרת
 מו־ אלי הירושלמי עורך־הדין את הכירה טמיר
ההש כל את לערוך שהספיקה לפני עוד יאל.
 בן־ טמיר, אלי בעלה־לשעבר, לבין בינו וואות

 נגמר כבר והנה אילנית, הזמרת של זוגה־לחיים
 כחסכן לדבריה, התגלה, וגבר־חייה הרומאן,

המעטה. בלשון
אי הזמר חברה־לשעבר, גם הספיק בינתיים

בח שגב נתי לחברתו להינשא מסורי, תן

מפוארת. תונה
בחוד הספיקה אמיר שלומית הדוגמנית

 מעמיתותיה כמה עם לריב האחרונים שים
 הניצחי הלבנוני עם להתפייס וגם למיקצוע,

 המחאה לה שלח שלדבריה חורי, ג׳ורג׳ שלה,
יום־הולדת. כמתנת דולר 3000 על

 נוי ימית ומלכת־היופי־לשעבר הדוגמנית
 רוני האחרונה, בשנה מבן־זוגה במפתיע נפרדה

 ומחילופי־המחמאות הסינרנוה, מבעלי מאנה,
 את כעת עושים שהם לחשוב ניתן עוד ביניהם
 וולף מווית״ניה מפחד מ׳ למחזה הגנרלית החזרת

 נוי משקיעה פרידתם מאז מקומית. במהדורה
בעבודה. עצמה

 בן־מרדכי, שירלי הנוכחית, מלכת־היופי
 אז לה. מפריע לא גם וזה חבר, בלי עדיין נשארה
 לפאריס נסעה היא בעיות־לב, לה שאין מכיוון

 סוכנות־ של הבעלים חדד, קלוד של כאורחת
וי־א״־פ׳. הצרפתית הדוגמניות

 שהתחתנה ישינובסקי, דניאל הדוגמנית
 אריה הקבלנים של בנם ברנוביץ, אלון עם

אחרי ממנו להתגרש הספיקה ברנוביץ, וריבה

ויגלר רונית
מהצבא והשתחררה התחתנה

דבני ספי
לגינקולוג מט״ס

 של בדירתו מתגוררת היא וכעת משגע!) ביחד?
סוכנת־בית. של תקן על ברקן, יהודה

דבני, ספי הדוגמנית בלי אפשר איך וכמובן,
 עד בה, קינאו וכולם משגע, טייס עם שהתחתנה ן

 כדי הטייס בעלה את עזבה שהיא להם שנודע
 שאשתו לב־רן, דויד הגינקולוג עם ולחיות

אדיר? סכום על למזונות בקשה הגישה חניתה
 נשארה רבני ספירית רק הגינקולוגים מכל אז

נפ האחרים הזוגות שני הגינקולוג. בן־זוגה עם
הדוקים. ביחסי־ירידות נשארו כי אם רדו,

 שלהם החתונה במחיר חודשי־נישואין. שלושה
 זה למי אבל זוגות, מאוד הרבה לחתן היה אפשר

 הבלונדית ישינובסקי לי. שלא בטח איכפת,
 ברבי, טינו את לאילת מגיחותיה באחת הכירה
 ואחרי באילת, יפה־תואר','■המתגורר ,35 בן גרוש

בחתונה השניים נישאו שנה חצי של רומאן

 שאותו באילת, נביעות בחוף ומשעשעת שמחה
טינו. מנהל

שהי־ ואטר, דפנה גבוהת־הקומה הדוגמנית
 להינשא הספיקה שחקנית־כדורסל, בעבר תה

שב בשימחתם, שמחו וכולם גוסטבו, לדוגמן
 נסעו בני־הזוג רב. זמן ארכה לא מפתיע אופן

 הם חזרו וכשהם מזלם, את לנסות כדי לחו״ל
 נראית ואטר דפנה גירושיהם. על לאומה בישרו

 משתתפת היא שבהן בתצוגות כהלומת־אסון.
 הקרובה שבשנה נקווה מעיניה. עצוב מבט נשקף

 אחר, בענף גבר תבחר היא אם אולי, מזלה. יתמזל
מוצלח. יותר יהיה זה

 ויגלר רונית השערורייתית הדוגמנית
 וילר ג׳וני מידידיה, לאחד להינשא הספיקה

 חזר שהוא ואחרי מהצבא, והשתחררה האוסטרלי,
הא במהנדס התאהבה היא החמישית לייבשת
פורד. סטיב מריקאי

 גנזי סמדר הפופולרית הדוגמנית לעומתה,
 הארכיטקט בן־זוגה, עם עדיין התחתנה לא

 התבשרנו שבועיים כל כמעט גרנות. עגנון
 על דובר אחת פעם השניים, אצל חתונה על

 הם שבועיים ולאחר ישראל, וכדין כדת נישואין
 על חודש וכעבור אזרחיים, נישואין על דיברו

 עדיין הם כיום חלילה. וחוזר בחו״ל, נישואין
 המילה את מבטאים לא כבר הם אבל אוהבים,

חתונה. הזאת, הגסה
 בלי משתנה הכל בעולם־האופנה בקיצור,

הדבר. אותו נשאר והכל הרף,


