
 סל הפומביות מהלם שהתאוששתי אחרי
שבתי השב״ב,  נמצאים שאנחנו לעצמי ח

ו ביטחונית, תפישה של חדש בעידן כעת
 מסיבות לשתי בקוצר־רוח ממתינה אני בעת

 האחת - הקרוב בזמן להתקיים האמורות
 בבור והשנייה בדימונה, האטומי בכור

שתוקקת כבר אני בקרייה.  אחרי להיות מ
 לכל לטלפן אוכל אני אז האלה, המסיבות
הכל. להן ולספר שלי החברות

מנוחות
 יגאל עורך־הדין במישרד כמזכירה העובדת
 הכירו שם דיסקונט. □ק בענייני המטפל ארנון,

 נראו לא אירועי־ספורט, כמה מלבד הזוג. בני
בפומבי. השניים

פ רקאנטי במישפחת שדור־ההמשך מסתבר
 דור־המייסדים, מאשר משברים בפני עמיד חות
 ליאון הבן־דוד, שלנו. לשקל גם שקורה כפי

מי אשתו, עם ביחסיו במשבר נמצא רקאנטי,
 בעיקר בארץ, בחיי־האמנות מאוד המעורה דה,

והקולנוע. הפיסול בתחום
 אין בסטייל. נשאר הכל הרקאנסים אצל אך

 מי־ על הם המשברים גם השמצות. ואין מהומה
לבאות. לחכות רק נותר ולנו מנוחות,

 בץ הפרידה על לכם סיפרתי שעבר באוקטובר
אילנה. ואשתו רקאנטי אודי

 דיס־ בבנק מניות־השליטה מבעלי רקאנטי,
ה את עזב ישראלית, למישפחת־אצולה בן קזנט,

מארש, שרונה הדוגמנית־לשעבר לטובת בית

רקנאטי ליאון
- ביחסים משבר

ת אוסף מלכו ,;רדת•זס־ד 1 ה
 אומרת מאנה.״ רוני של חברתו הייתי -לא

מור. רוויטל נסיכת־היופי
מלכת־היופי אומרת ידידים!״ רק ״אנחנו

בן־מרדכי. שירלי
 (ראה הסינרסה מבעלי ,26דד בן מאנה רוני

בא התראיין תל־אביבי, ופלייבוי בליין ),17 עמוד
ארצי.• בשיא כמחזיק אותו שהגדיר העיתונים, חד

חבר באירועים מאנה של כבת״לווייה לעיתים
תיים.

במצב היה הוא עליו, שפורסמה הכתבה אחרי
 ושאלתי לו דרינג־דרנגתי אז לא־הכי־שמח. תה

לשלומו.
 זה מה לי להסביר אולי מוכן אתה מאנה, ״רוני
באחרו סביבך שמתחולל מלכות־היופי פסטיבל

נה?"
 נפגעתי רוצה. שהוא מה עלי כותב אחד ״כל

 מחפש רק שאני ממנה הבינו אנשים כי מהכתבה,
 לרדת החלטתי• דוגמניות־צמרת. או מלכות־יופי

לכבודי." מוסיף לא שזה ראיתי כי הזה, מהעניין
 מלכת־ עם בקשרים שאתה בעיר ״אומרים

הלפרין. ניקול החדשה, היופי
 שיט־ היא בינינו וההיכרות חבר, יש ״לניקול

מזה.״ יותר ולא ידידים, רק אנחנו חית.
 שלו, ההצהרות ואחרי עימו, השיחה אחרי יום

היתד, מי ונחשו פרטית, בארוחת־ערב בו פגשתי

הלסרין ניקול
פי־1ת־'1במלכ ארצי .שיא

 ״יצאו האחרונות השנים של מלכות־היופי ארבע
שלו." לצמודות והפכו איתו

 נוי, ימית הולנדר, שימעונה הן המלכות
 ימית הארבע, מבין בן־מרדכי. ושירלי מור רוויטל

 בת־זוגו היתה אכן ,1987 של מלכת־היופי נד,
 מסוימת ובתקופה וחודשיים, שנה במשך הקבועה

 טוענות האחרות שלוש ביחד. התגוררו אף הם
רו בקשרים מדובר ואין בלבד, שלו ידידות שהן

מנטיים.
 של כמלכת־היופי שנבחרה הולנדר, שימעונה

 מור רוויטל את רב. זמן כבר עימו מיודדת ,1983
 מבני־זוגם, נפרדו ששניהם בתקופה הכיר הוא

 חברתיים. באירועים כבן־לווייה לה שימש והוא
 רם־ גיא בשם בחור עם רומנטי בקשר היא כעת
 קרוליין השחקנית של לשעבר בן־הזוג אלי,

 ואשתקד, המלכה בן״מרדכי, לשירלי לנגפורד.
משמשת היא וגס רומנטיים, קשרים כעת אץ

נוי ימית עם מאנה רוני
כבוד...״ ל׳ מוסיף לא .זה

 י הל־ ניקול הטריה, מלכת־היופי נכון. אליו. צמודה
פרין.

 הבנתי מקרוב אותה שבחנתי אחרי לי, האמינו
נדר. להפר גם מותר כזאת יפהפיה שעבור
 מלכות־ כל קטנה. בעיה יש מאנה שלרוני אלא

 1 המלכה אך גוש־דן, באיזור התגוררו שלו היופי
 חייבים אתם באר־שבע. תושבת היא הנוכחית
רחוק. קצת שזה להודות

ם ר ה בלי א ס ח
ה לזמר היה האחרונות השנים ארבע במשך
 מקורביו שכל סודי, רומנטי קשר אדם פופולארי

 השתדלו — באמרגניו וכלה בבני־מישפחתו החל
 ולתדמית לעסקים טוב היה לא זה כי להסתירו,

 העשרה. בגיל נערות של אלילן הזמר, של
ונהגו לחו״ל נסעו ביחד, התגוררו אף בני־הזוג

 כשהם בעיר, והמסיבות הדיסקוטקים בכל לבלות
 בקשר שמדובר שיער לא אחר אף בנפרד. מגיעים
בלבד. ידידותי קשר שזה וחשבו רומנטי,
לב חנות יחדיו פתחו הם חודשים כמה לפני

 היווה הבוטיק מיובאים. ולאביזרי״אופנה גדים
 של ולמעריציו הזוג לידידי לעליה־לרגל מקום
 כמצופה, הצליחו, לא העסקים אך המצליח, הזמר
בבו אי־ההצלחה בעיקבות שנוצרו הבעיות ועם
נפרדו. והם בני־הזוג, בין המשבר גם החל טיק

וב במסיבות נפגשים שהם קורה עכשיו גם
 מגיע אחד כל אך בעיר, האופנתיים דיסקוטקים

 רומאן רוחו. על כעולה ועושה בעבר, כמו בגפו,
 מאור הרחק בשקט, הסתיים שנים ארבע בן סודי

 כך, על ידעו שאולי העיתונאים, ועיני הזרקורים
 המיסתוריים האישיים מחייו להתעלם העדיפו אך
אדם. של

0 0 0

 על לכם סיפרתי מזמן, לא ספעם, זוכרים
א אחד ס מועמד, סהו סי תה חברה לו ו  סהי
אחין מיסהו סל חברה פעם

הר אבל הכל, לא - לגלות מותר עכסיו
בה.

 יום־ההולדת חגיגת נערכה סעבר בסבוע י
הקו בסיפור ספעם, זה הסב״כ, לראס 45ה־

 מלאו סעבר ובסבוע המועמד לו קראתי דם,
.45 לו

מה נחרדתי קצת וגם נבהלתי, נורא
ם עובדה  ראוותנית כל-כך מסיבה סעוסי
ם, נמצא העולם וסכל הסב״כ, לראס  ס

ס, ואנסי-תיקסורת. עיתונאים וביניהם  האי
 אחד בערב הפן חסאי, הכי להיות האמור
איס פומבי. הכי ה

 אחד כל זה. איך יודעים הרי אתם
 האלף- לפני להסוויץ רוצה מהנוכחים

א חברים־סלו ת מכיר סהו  ראס את איסי
א הסב״כ, א יודע וסהו ב... גר סהו

ובבי בפוליטיקה מתעניינת לא אני אז
 סל- האסה מי מאוד מסקרן ואותי טחון,
ם יודעת אני כי צידו, א  זה זאת, אגלה אני ס

המדינה. בביטחון יפגע לא
 ראס־הסב״כ סל חברתו-לחיים ובכן,

 היפות הגרוסות אחת ,הירשמו עדצה היא
 הלא- סבעבר בירוסלים, והכי״מבוקסות

 מנכ׳׳ל פורת, אורי עם מיודדת היתה רחוק
 סמע־ לי נודע סלאחרונה רסות״הסידור,

תו עם סלו רכת-היחסים  הכי- לא היא אס
 עליו סעובר הרב המתח בגלל זה אולי הכי.

בעבודה.

פרידה

שר ע על או רק הסי
א ידוע, איש־טלוויזיה  סל באהבתה מסתפק לא בוגרים, לילדים אב וגם נסוי גם סהו

ם אסתו.  כסרואים וגם הטלוויזיה, במיסדרונות בקלילות מרחף הוא האחרונים בחודסי
המירקע. כל את כמעט ממלאים סלו סהחיוכים חדי-העין מבחינים המסך על אותו

 התאהב פסוט הוא בעבודה. קודם לא גם הוא הפיס. או הלוטו בהגרלת זכה לא הוא
ם בכמה ממנו צעירה בבחורה טובות. סני
 לא וגם במיגרס־החנייה, ולא ברסות״הסידור, לא לא, אותה! הכיר הוא לדעתכם, ואיפה,
לימודית. במיסגרת נפגסו הם מידידיו. אחד באמצעות

 והצופים לטלוויזיה, המכורים מכם אלה אך אותו. אחסוף אני בכך כי היכן, לכם אגלה לא
בפניו. האוסר פי על מדובר במי יזהו הסונות, בתוכניות

 הסיפור המסך את לכם לגלות מבטיחה אני אבל במתח, אתכם מסאירה אני בינתיים
ת. התפתחויות יהיו אם הזה, הלוהט חדסו

רקנאנזי מידה
זהשמצות ת1מ1מה בלי —
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