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 כפור, גבך
כפורה אשה

 זהים תאומים זוג מסתובב שבגוש־רן לי סיפרו
 כל את שמשגעים קאירי, ואופק רם בשם

 מעריצות, של גדודים להם יש בשטח. הבחורות
נקל הם שאליו מקום לכל אחריהם המשתרכות

 הביתה, אליהם להתקשר נוהגות בחורות עים.
נכנ כשהם לוהטים. מיכתבי-אהבה להם לשלוח

 לעברם, מופנות הבחורות כל עיני למסיבה, סים
 תרקוד והיא מזלה יתמזל שאולי מקווה אחת וכל
שניהם. עם או האחים, אחר עם

 כשהבחורות קוריוזים, גם חסרים שלא מובן
השניים. בין מתבלבלות

חי יפהפיה בביתם ביקרה שבועיים לפני
 והיא מתחום־האופנה, ,25 בת ידועה, פאית
 שהשניים אחרי האחים. אחד עם למיטה נכנסה

 הולך שהוא לה ואמר הבחור קם ארוכות התעלסו ■
 אחיו תפס מקומו את מהמקרר. משקה להביא

 היתה שהיא היום עד יודעת לא והבחורה התאום,
האחים. שני עם הלילה באותו בעצם

 במקביל כי לכם, לספר שרציתי מה לא זה אבל
סיגלית בשם יפהפיות זוג יש האלה לשניים

£7 7 7 7 7 7 0 7 0' הארה (
 המשגעים החיים כל מלכות״יופי. על מתה אני
 בבתי- לסופי־שבוע הנסיעות עושות, שהן האלה
לא? ומה המחזרים, היקרים, הבגדים מלץ,

 בן־מרדבי, שירלי את לדוגמה קחו הנה,
 קצרה בתקופה שעברה. השנה של מלכת־היופי

וחברתית, תיקשורתית לדמות הפכה היא ביותר
 שקשור מה כל אבל מעריצים. הרבה לה ויש

הצד מאשר יותר מיסתורי הוא הרומנטיים לחייה

בריר שרון עם קאירי ואופק רם
— תאומות שתי

בן־גל(באמצע) שלווה עם שפירא ואירים סיגלית
התאומים לשני —

 עפו כאשך
הניצוצות

 קוראת אני העיתון את פותחת שאני יום בכל
 לגביית־ חברה להם שיש אלפרון, האחים על

 אלימות, מפעילים שהם טוענת המישטרה חובות.
 באמת עלילת׳זה שזאת טוען שלהם ועורך־הדין

 בזה. מבינה לא גם ואני עלי, גדול שהוא סיפור
 בן שטרוויים בחגי התעניינתי דווקא אבל

 כי ן*לפרון, האחים של עורך־הדין שהוא ,38ה־
 שהפרקליט לי גילה בבתי־המישפט שלי השפיון
 האלם־ של התיקים בהכנת רק לא עסוק החתיך
 שלו התיק בהכנת גם אלא בבית־המישפט, רונים

 הזה המבוקש הרווק אז נכון, הבנתי ואם ברבנות.
 בלונדית יפהפיה עם יוני חודש בתחילת מתחתן

 בלה של בתם בדנר, לימור בשם! 22 בת
 כל לייצור הזכיון בעלי שהם בדנר, ושמואל
בארץ. נועלים החיילים שכל הצבאיות הנעליים

 שנים שלוש במשב־ הרחוק בעבר היה שטרווייס
 את שזנחה פרדר, נירה הדוגמנית של הבן־זוג

 וכיום עולם־המישפטים, לטובת עולם־האופנה
כעורכת־דין. ועובדת נשואה היא

 חטוב גוף ובעלת תמירה בלונדית לימור,
 הכירו שטרווייס, הדין עורך ובחיר־ליבה, ביותר,

 לפני שנערכו הגדולות המסיבות באחת זה את זה
הראשון מהרגע וכבר בתל־אביב, חודשים כמה

 הפרש־ גדולה. אהבה והיתה ניצוצות שם עפו
 כולם אך לחברים, תחילה הפריע ביניהם הגילים
 הם וכעת מאז, שעברו בחודשים לעניין התרגלו

ביחד. ןחיים כל שהם כאילו נראים כבר

שטרוויים חגי
לחברים הפריע הפרש־הגילים

 קצינות בלונדיות, שתיהן שפירא, ואיריס
בדו האחרונה בשנה העוסקות לשעבר, בחיל־הים

זהות. תאומות הן וגם גמנות,
 לשנת סגנית־מלכת־היופי בתואר זכתה אירים

 ששני הוא שקרה ביותר הנורמלי והדבר ,1989
 שיש גילו שנים, מזה זה את זה המכירים הזוגות,

 התחילו הם להיכרות. מעבר משותף, עניין להם
 הם עניין איזה לעצמכם ותארו יחדיו, לבלות

 אני ביחד! מגיעים הם שאליו מקום בכל מעוררים
 הזאת, ברביעיה הקשרים טיב מה יודעת לא עדיין

 התאומות אוהבות לדעת שנוכחתי כמה עד כי
 ואילו וארוכי־טווח, רציניים קשרים הבלונדיות

 רוצים שהם החליטו לא עדיין החתיכים התאומים
להתביית.

 עד ביחד משוגעים חיים עושים הם בינתיים
 החליטו כרוניים שיכורים וכמה חדשה, להודעה
 ואשה כפול גבר לפתע כשראו משתייה להינזר
ביחד. מבלים כפולה

רום
והרומאנים

 האמיתי המהפך אבל יודעים, לא אתם אולי
 ביום־ היה לא האחרונים בשבועיים בחיפה

 ביום אלא הליכוד, של כוחו עליית עם הבחירות,
 הפופולריים הזוגות אחד בני מזה זה שנפרדו

בעיר. ביותר
 נפרדה רום ציפי ואשת־החברה העיתונאית

 אבל, וחצי. שנתיים בן רומאן לאחר מחברה, 1
 מישהו לטובת זאת עשתה היא בקודש, כהרגלה

אחר. 1
 גדולים ילדים לשני ואם גרושה היא רום

 והאחרת, כתב־ספורט, הוא רום, ברק (האחד, 1
 י בתחום־התיקשורת). היא אף עובדת שרה,

 נבחרת־ קפטן רום, לדני מנישואיה הם הילדים 1
לשעבר. ישראל

 ,27 בן בבחור התאהבה חודשים ארבעה לפני
 הגבר שם הבכור. מבנה שנים בשש רק המבוגר

 שם־מישפחתו, את לגלות יכולה לא ואני רמי, 1
 מאוד קרבית ביחידה צבא־הקבע איש שהוא מפני

וסודית. חשובה 1
האח־ בחודשים חשאי רומאן עימו ניהלה היא

 מידידה סופית נפרדה שבועיים לפני ורק תנים, ן
שלה, החדש ברומאן מאושרת היא הקודם.

שלה. הרמי עם ומתגוררת 1
 מתכננים הם ביניהם, הפרש״הגילים למרות

 זאת קיבלו המיועד החתן של הוריו וגם נישואין, ן
טובה. ברוח

 שלפני לכם אזכיר טוב, זיכרון בעלי אינכם אם
 ישראלי בחור עם רומאן רום לציפי היה שנים

 שיש צעיר, איש״עסקים פלדמן, אביתר בשם |
 חוות־תנינים — כלל חברת עם בשותפות — לו

 פלדמן ואבי רום ציפי שבקניה. במומבסה גדולה }
 התנגדו אבי של ההורים אך ביניהם, רומאן ניהלו

הש בין הפרש־הגילים בגלל בעיקר בתוקף, לו \
ניים.

יותר מישפחה על נפלה שהיא נראה הפעם

בן־מרדכי שירלי
!פרדות ת1טיס

 אם לגלות מצליחה לא אף אני הירח. של האפל
שלה. המחזרים או המלווים ומי חבר, לה יש

 למלון ירדה היא האחרון בסוף־השבוע אבל
 הצעיר המיליונר של בחברתו בטאבה, סמסטה

 מכוניות־ של סוכנות־הייבוא בעל חרלם, יואב
מרצדס. היוקרה

 החליפו שהם לי סיפרו ביחד, הגיעו השניים
 בטח היא לשלומה, אותה שאל הוא מילים, כמה

 הגיעו שהם אחרי שעה חצי וזהו. בקצרה לו ענתה
 לעיסוקיו, פנה מהם אחד כל ביחד. היו לא כבר הם

 בן־מרדכי אך בני־זוג. שהם חשבו שכולם למרות
 בלילה מאוחר עד ימים שלושה במשך נצמדה

 במרץ. אחריה המחזר מאוד, צעיר לעיתונאי
 לייבואן־המכוניות סיפרה היא מה שמעתי לא אני

 שהות אחרי שבשבת, הוא יודעת שאני מה אבל
 לנמל־התעופה באה היא במלץ, ימים שלושה בת

 עימו לטוס וקיוותה העיתונאי, בחברת המקומי
 במטוס. מקום היה לא אך לתל-אביב, בחזרה

 עשה בה, מאוהב מאוד שכנראה שלה, העיתונאי
 הוא לבסוף בלעדיה. יטוס לא שהוא ואיים סצינות
 והמלכה לסוס, המטוס קברניט על־ידי שוכנע

הבאה. בטיסה טסה

רום ציפי
הסודי מהרומאן פרידה

 קיבלו שלה הקרבי הקצין של וההורים ליברלית,
הזה. הקשר את בהבנה

רמי. של המפקדים על־כך אומרים מה מעניץ


