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מחכיר1

ס רי'1 רם
 את נותנים או מסיבה עושים אילי־הון כאשר

להי אוהבים מאוד הם לאירועי־צדקה, חסותם
 להופיע ונוהגים מסורים כאנשי־מישפחה ראות

 כשהם אך בנות־זוגם. או רעיותיהם בחברת
 זמן להם אין מיליונים של בעסקים טרודים

 התקלות האשה, של בעיות־הביגוד כמו לשטויות
ועוד. לה, שקנו מכונית־הספורט עם לה שיש

 שהקים ששון, מורים המולטי־מיליונר
 גם ושהוא באמריקה, גדולה אימפריית־טקסטיל

 התחתן נאקאש, האחים לאילי־ההון שותף
 נילי הישראלית מלכת־היופי עם שנה לפני

 טובות. שנים בכמה ממנו הצעירה ודוקר,
בת. להם נולדה גם ובינתיים

 ובין בארץ ענפה מישפחה יש ששון למורים
י סימה נמנים שלו הקרובים שאר מ  ויב״ ו

.הסינתזה מבעלי צלברג,
 משא־ומתן לנהל ששון התחיל חודשיים לפני

בניו־יורק. ביותר חשוב עיסקי
 מבינה לא שהיא נילי, אשתו, ראתה כאשר

 את יגמור שהוא שעד החליטה בכלכלה, כל״כר
לא היא בארץ. להיות לה מוטב שלו החישובים

וילדיהם ששון מורים ובעלה דרוקר נילי
בסביון סימה אצל

 סימה גיסתה בית את והעדיפה הרבה, היססה
בבאר־שבע. הוריה בית פני על בסביון

 את יסיים שהבעל מחכים כולם בינתיים
שנית. תתאחד והמישפחה שלו, העיסקות

 בשמיים ניסים
בארץ ש1

 דניאלה בארץ, ביותר ,המסוכנת״ הבחורה
 שהגיע ויפודתואר צעיר בחייל התאהבה דנצל,

באילת. לחופשה
תאי באיגרוף אלופת־אירופה שהיא רנצל,

 ,18 בת כשהיתה שנתיים, לפני ארצה באה לנדי,
 מסיבת־העיתונ־ במהלן־ סיפור־אהבה, בעיקבות

 בסיבוב־הופעות שהיה אמריקאי, לזמר־רוק אים
 בן בלומנסלד עודד את הכירה היא בגרמניה,

 פעיל והיה רבות שנים בגרמניה שהתגורר ,38ה־
בחיי־הלילה. שם

 כמעריצה בהופעה נכחה לא דנצל שתבינו, רק
 לו שימשה היא זמר־הרוק, של מוכת־סנוורים
כשומרת־ראש.

את זה הכירו הם במסיבת־העיתונאים בקיצור,

רזניה שמוליד י 1
— וע״פים סחוטים

ת1זה נטל בעייוי
ם אחד דיירי מי  הדיירות אחת שמתה מדוע הבמו לא שברמת־השרון היוד,דתיים הנני

 טרחה לא גם היא שלה. האישי הסטאטוס את לשנות מבלי הדלת, על שם־מישפחתה את
להם. להסביר

 הנחמדים, לשכנים כזאת בדרך להתייחס הוגן שזה חושבת לא אני אותי, תשאלו אם
הסיבה. את יידעו לא אם הבריאות, את להרוס עלולה שלהם והסקרנות שהחטטנות

 של הידועה־גציבור היא בתה, עם בבניין שהתגוררה הבחורה, כזה: הוא הסיפור אז
 לשוק הקשורים שלו, בענייני-הכספים לכותרות באחרונה שעלה ידוע איש־עסקים

שחור. ויותר יותר נעשה שהוא מסתבר ליום שמיום האפור,
 בצה״ל, ידוע מאוד אלוף של לשמ״מישפחה זהה היה הדלת על שהופיע המישפחה שם
היפה. המין בנות בקרב בכיבושיו גם אלא הצבאיים, בכיבושיו רק לא המוכר

 הידועה• שירתה שבו בתקופה השניים, בין שהתפתחה הדיסקרטית במערכת״היחסים
בת. להם גולדה האלוף, של כמזכירתו בציבור

 החליטה הצעירה באבהותו. להכיר וסירב לבת התכחש מאוד, נשוי היה אז שכבר האלוף,
כן האלוף, של לשס-מישפחתו שס״מישפחתה את לשנות  למרות כולם, אותה הכירו ו

נמוד. מאוד בפרופיל שנשמרו או ביניהם היחסים נותקו שבינתיים
 את להסיר החליטה היא הכלכליות, לכותרות עלה בחייה הנוכחי כשהגבר באחרונה,

הזעם. יעבור עד אנונימית ולהישאר השאול שם־מישפחתה
הזאת. בארץ לרווחה נושם אחד גבר שלפחות בטוחה אני

 ויפות, יפים של ענקית חבורה יורדת פעם בכל
 או בזה זה מתאהבים הם במלון שהותם שבמהלך

 ויש בזה, זה בוגדים לחליפין, או מזה זה נפרדים
 פשוט נראה פל״ס שפ״טזן סיפורים, כאלה שם
לעוללים. נאיבי סיפור כמו

 שעברה בשנה כי זה? כל את מספרת אני ולמה
 עודד הקודם, בן־זוגה בחברת דנצל הגיעה

 היכרות שמוליק את הכירה היא ושם בלומנפלד,
שלה, החבר עם עסוקה היתה כי שיטחית, מאוד

 עדיין
 מראיינת

אותו
 מסוכן, להיות לפעמים עשוי עיתונאי להיות

מסוכן. הכי הדבר זה לעיתונאית נשוי להיות אבל
מאוד. טובה אחת יש דוגמה? רוצים

ב עיתונאית עובדת לאשה בשבועון־הנשים
 סימפטית וגם יפה גם שהיא לבנון, נעמי שם
ה הזאת, והעיתונאית בעבודתה. מצליחה וגם

 הלכה שנים, הרבה כבר שונים אנשים מראיינת
 חייו על מסויים נבר לראיין שבועות כמה לפני

אותו. מראיינת היא היום ועד ומאז ומעשיו,
 הראיון אבל נחמד, רומאנטי סיפור לכאורה,

 שאתם ממה ומורכב מסוכר יותר הרבה היה הזה
 כבר נשואה אשה היא לבנון נעמי כי חושבים,

 והודיעה לביתה חזרה היא אחד ויום זמן, הרבה
 שלה. המרואיין עם לחיות עוברת שהיא לבעלה
 הוא אך ברירה, הרבה נותרה לא ההמום לבעל
 לקבלה מוכן יהיה תמיד שהוא לאשתו הבהיר
בחזרה.

 חייה של החדש והגבר נעמי עברו בינתיים
 בעיות שיש לה הסתבר כאן אך משותפת, לדירה
 את סיבכו שרק מראש, עליהן ידעה לא שהיא

העניין.
 וכולם מסובכת בסיטואציה תקועה היא היום
 הצד על יסתדרו שהעניינים בשבילה מקווים

 לו שאין או יודע, אינו איש אך ביותר, הטוב
לבחור. במה לה, להגיד האומץ

האיש
מהפירשמת

 עטרי גלי לזמרת להעניק שצריך חושבת אני
 ה־ את גם אלא זמרת־השנה, התואר את רק לא

אלופת־החתיכים, תואר
רר־ס־קר בעולם לפחי״. ״־ן ׳״

הישראלי. 1 .
 אוהבת הזאת עטרי

כאלה וחטובים, יפים ►*ן
וכל למקום שנכנסים ־ ־•

לכיוון מופנות העיניים ■ 7 ״ *3
לה היו באמת אז שלהם. ₪£

 ובאחרונה כאלה, כמה
מאוד שהיא גיליתי |
שחקן־ עם מיודדת מאוד !

ודוגמן־הצי־ הכדורסל
ץ, ד ל ו ז מני ס  שפניו לו

פיר־ מקשטים היפים
בניו־יורק וגם בישראל

 מגורים של וחצי שנה ואחרי התאהבו, וגם זה
ארצה. לעלות החליטו בגרמניה משותפים

 לפני שנתיים. לפני כמעט קרה הזה הסיפור כל
 כחג־ העובדת ודנצל, השניים נפרדו חודשיים

 בתפקידים בסרטים גם והמופיעה מנית־מסלול
 בחברת פעמים כמה נראתה העזה, הדורשים

 באמצעות הכירה שאותו זיי, מאיר עורך־הדין
בלומנפלד. עודד הקודם, חברה

של בדירתו להתגורר עברה היא קצר זמן אחרי

פיתרון־קבע. למצוא כוונה מתוך עורך־הדין,
 כדי לאילת, ירדה היא האחרון בסוף־השבוע

 בחייל פגשה היא ושם גדולה, בתצוגה שם להופיע
 פטון1 למלון הגיע הוא שגם תניק, שמדליק
האירוע. באותו והשתתף

 מדי כי לאנשים. משהו עושה שנפטון כנראה
 של נשף־צדקה במלון נערך קבוע, בתאריך שנה,
 חיי- להצלת קודש הם שתרומותיו ביד, יד הקרן
אדם.

עטרי גלי
מהשירים חלק

 ומוצרי־אופנה סומות
הגדולה.
 צעיר ,26 בן כבר שהוא הזה, זולדן ומני

 לא וזאת שנים, בכמה רק הפופולרית מהזמרת
 השניים. בין. ידידות תהיה שלא סיבה

עקש מאוד שמועות
ש מספרות בעיר ניות
 בתקליטה מהשירים חלק

 לו. מוקדשים האחרון
ה בחודש אופן, בכל

 נראה כבר הוא אחרון
 לדוגמנית למדי צמוד

 מור, רוויטל הצעירה
 באסיה, כעת הנמצאת

 את מייצגת היא שם
 בתחרות־היופי ישראל

שם. הנערכת השנתית
לג שמחה מאוד אני

 מבלה עטרי שגלי לות
מש לא שהיא חבל מאוד רק לה. שמתחשק מי עם

האלה. בגילויים אותי גם תפת

מני
לו מוקדשים —

דנצל דניאלה
מחצים ומאיר —

 שלומית הדוגמנית עם עסוק היה ושמוליק
אמיר.

 בשמיים ניסים כמה התחוללו כנראה, השנה,
 ושלומית שלה מהחבר נפרדה ודניאלה בארץ, וגם

 ומה פנוי. היה ושמוליק לפאריס נסעה אמיר
 כחומר לשמש יכול השניים בין שם שהתחולל

 של בסיומו .2 מס' מושחת ריקוד לסרט רקע
 נראו כמלון, ימים כמה של שהות אחרי האירוע,
מרוצים. מאוד־מאוד אך ועייפים, סחוטים השניים
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