
אבא שוב אריה

ם אליהו סימה איינשגדין(מימין/ אריק מ אמיר(משמאל) ו
השלישי בחזדש

ל זאת, יודעים לא שאתם במוחה אגי  מאוד אימשטיין אריק הפופולרי הזמר אג
תו את חיתן שהוא מפני רק לא זה באחרונה. מאושר  חברו של הבן שלום, עם יטמין ג

 אמיר, 6ה־ גן גנו אם אליהו, סימה שחברתו־לחיים, מפני גם זה זוהר. אודי הטוב
 לילד אבא הלאומי הזמר יהיה חודשים במה בעוד כלומר, השלישי. בחודש בהריון היא

מנכדיו. כעיר יותר שיהיה
 לדעת, מוקדם עדיין זה בת. או בן יהיה זה אם לדעת סקרנים שבולם לעצמי מתארת אני

אחד יתבטא בוודאי זה אבל  הקרוב. בעתיד שלו השירים ב
הקטנה. העיתונאית ממני טוב, במזל שיהיה אז

מישפטית חתונה
 בצבא■ הוא אך מהנדס־אווירוגאוטיקה, ושלמה
קבע•'

 זהי״ את זה הכרתם ״מתי
שנה.' ״לפני

מכובדת
ותרבותית

 אך העליון, במאיון ביותר המדובר הנושא זה
 על סביבו מתהלכים כולם העניין רגישות בגלל
אצבעות. קצות

 וא־ וידוע עשיר מלונאי הם הפרשה גיבורי
 וכעת בקלקלתה, שנתפסה החוקית, שת־חיקו

 אחד היה זה אבל זה, בגלל לא — מתגרשים הם
ביניהם. במערכת־היחסים השיאים

 ודרשה להתגרש החליטה שהאשה מספרים
הט הרבה־הרבה ועוד אסטרונומיים, דמי־מזונות

 החליט והוא נבהל, קצת הבעל וצ׳ופרים. בות
 אז פראייר, לא הוא גדול, עשיר שהוא שלמרות

אח שעקבו צמודים, בלשים לאשתו הצמיד הוא
 תועד עשתה שהיא פיפם וכל וליל, יומם ריה

 האשה נתפסה הימים באחד ובקלטות. במצלמות
 שלה. המאהב עם חם״ ״על והסוערת היפה

באקשן. כשהם צולמו שניהם
 לה והסביר לאשתו המימצאים את הביא הבעל
 להשיג שלה הסיכויים קלפים, כאלה יש שכאשר

הסכי האשה קטנים. בבית־המישפט מבוקשה את
 יתגרשו הם ובקרוב הבעל, לה שהציב לתנאים מה

בפ מעורבים כמה מלבד ותרבותית. נקייה בצורה
 יידע לא אחד אף כמוני, חטטניות כמה ועוד רשה,
מזה.

נפ שהם בעיתונים, עליהם יכתבו מכן לאחר
למעמדם. כיאה מכובדת, בדרך רדו
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 סעעת
בעיר

 ונפילתו ״עלייתו הזה לסיפור לקרוא אפשר
פר בכמה ״סיפור־אהבה או איל־טקסטיל״, של

קים״.
בש ביותר מהמדוברים באיש־העסקים מדובר

הסינית וחברתו שחר משה
□,תיכוניסט כזנג מאנהבים

 הבעלים שהיה מי שחר, משה האחרונות, נתיים
 הרגל, את שפשטה נליקז סיף חברת־האופנה של

 הונאת־ על כתבי-אישום נגדו הוגשו ולאחר־מכן
 לפני בבית־הסוהר. זמן־מה ישב גם והוא המכס

 נוסף מישפט לו שיש בעיתון כתוב היה שבועיים
 מה אותי. מעניין לא באמת זה אבל העניין, באותו

שלו. חיי־האהבה זה אותי שמעסיק
 אשה עם רבות שנים במשך נשוי שחר משה
תעשייני־טק־ למישפחת בת מירח, בשם נחמדה

אנימציה
 שבו שנתי, טור הישראלית בעיתונות היה אם

ביו המבוקשים הרווקים 10 רשימת את מציינים
ברשימה. גבוה מקום תופס היה הוא תר,

בינלאו חברה בעל פילדרבאום, מייק זהו
 איל־ההון של ובנו סרטי־אנימציה, לייצור מית
פילדרבאום. ג׳ק

 יעד הוא השלושים־פלוס, בן הנאה, מייק
 של בקנה־מידה איש־עסקים אביו ביותר. מבוקש
אייזנגרג. שאול

 בחורות כמה עם קצרים רומאנים ניהל מייק
במע־ לגברים בניגוד והקולנוע. האמנות מתחום

שחר מירח
פחות קילז 20

 פעיל גליקסברג, תיאו דודה, מבלגיה. סטיל
 פעמים ארצה להגיע ונוהג במגבית־היהודית,

לצרכי־עסקים. בשנה רבות
 שלוש השנים עם נולדו שחר ולמירה למשה

 היה לא לאשתו משה בין הקשר אך מתוקות, בנות
 מהצד, סיפורים מיני כל 1ל היו במיוחד. חזק

 הארץ את שעזבה ישראלית בחורה עם ביניהם
 בפאריס, כאשת״עסקים כיום והמצליחה בגללו,
כמובן. האופנה, בתחום

 והוא וחצי, שנתיים לפני נפרדו ואשתו משה
 הכיר שם הרחוק, המיזרח לטובת הארץ את עזב

 עיניים בעלת כזאת אחת אסיאתי, ממוצא אשה
בה. התאהב והוא מלוכסנות,

 באסיה, אי־שם התגוררו הם ביחד. הם מאז
 שולי. פרט באמת זה אבל שבהונג־קונג, אומרים

 והתחיל שלו, לבנות מאוד התגעגע שחר משה
שנ שלי, השפיון לחודש. אחת הארץ את לפקוד

 אהובתו ואת אותו גילה בדרום־הארץ, השבוע פש
ומאו רוקדים כשהם מבתי־המלון באחד הסינית

/ כזוג־תיכוניסטים. הבים
 לי וסיפר לציוויליזציה, העירה, חזר כשהוא

 לאשה, קורה מה שיברר ממנו ביקשתי על־כך,
 קילו 20כ־ הורידה שהיא לי גילה הוא אז מירה,

 אפשר ולפעמים נהדר, נראית ושהיא ממישקלה,
 בתל־ הפופולריים הדיסקוטקים באחד בה לפגוש

 די היא הכל ושבסך בידידים, מלווה כשהיא אביב
מחייה. מרוצה

 העשירים, של במסיבות חלק לוקח הוא אין מדו,
 הוא ונערות־זוהר. דוגמניות עם מסתובב הוא ואין

 נקשר ששמה אחת ושקטות. צנועות אותן מעדיף
 לא מאז נוימן. ריבקח השחקנית היא בשמו

 בחו״ל. הרבה שוהה הוא כי איתו, קורה מה ידעתי
 החדשה האשה בחברת אותו פגשתי השבוע אבל

 העובדת שושי, בשם ישראלית בחורה — בחייו
 סירטי־אנימצ־ של קלטות־הווידיאו בהפקת עימו

 אני באילת. ארוך סוף־שבוע בילו אף והם יה,
הפי־אנד. לזה ושיהיה יימשך, זה שהפעם מקווה

שושי וחברתו פילדרבאום מייל!
וצנועות שקטנת אותן אוהב

 והרבה רבים כוכבים עם נוצצת, חתונה עוד
השבוע. נערכה ומשקאות, אוכל

 את השיא בר־שילטון מנשה עורר־הדיז
 שנערך בטכס וייס לשלמה )24( אירים בתו

 שהיו מהאורחים רבים בתל־אביב. הילטון במלון
 בעולם כחתונת־השנה האירוע את הגדירו שם

המישפט.
השימחה: לגיבורת דרינג־דרנגתי

 כל, קודם המרחלת. רחל מדברת איריס. ״שלום
 תעשו מה שהתחתנתם, אחרי ועכשיו, טוב. מזל

לפרנסה?״
אבי, של במישרד בדיני-אישות מתמחה ״אני

בחתונתם ושלמה אירים
נדחה ׳רודהדבש

 ירח־דבש?״ לגבי ״ומה
 מאוחר ובשלב לעבודה, ישר חוזרים ״אנחנו

 בלונדון.״ לירודדבש ניסע יותר
 ההרגשה?״ ״איך

 היתה החתונה ומאושרים. מאוהבים ״אנחנו
 זה על דיברו היום למחרת כבר ועליזה. מקסימה

 בבית־המישפט.״
 לעולם תזדקקי ושלא יצליח, שזה מקווה ״אני

אבא.״ של לשרותים
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