
 מריבות בין
רהלשנות

 הדוגמנית הארץ את עזבו שנים חמש לפני
 מעצב- ,לחיים וחברה בריט מאי השוודית

גמליאלי. גילי השיער
 האורים־ היה הזה הספר שתבינו: כדי

 פיו ועל התל־אביבי הנוצץ החוג של והתומים
 בכיכר־המדינה, מיספרה זו היתה דבר. נשק

 היו והדוגמניות השחקניות ונשות־החברה
לרגל. אליו עולות
 בחורה עם התחתן גם הוא לבץ בץ

 אבל רונית, בשם יחקודעיניים, יפהפיה,
 גבוה. מאוד שירטון על עלו האלה הנישואץ

 סנסציונית היתה שלהם הגירושין פרשת
 מריבות, שם היו העיתונים. בכל ותועדה

לא. ומה למס־הכנסה הלשנות מכות,
 הגיעה שפל לאיזה לתאר היה קשה

 התגרשו הם לגילי, רונית בץ מערכת־היחסים
האם. של לידיה עברה וילדתם

ל הספיק הוא והקללות המכות כל בץ
 שאי־פעם ביותר היפה בשוודית התאהב
 בהירת־שיער גבוהה, בחורה בארץ, ביקרה
 סמי של מנשותיו אחת כשם ששמה כמובן,

דייוויס.
 הצלמים, חשובי אצל הצטלמה היא בארץ

 הפוטנציאל את לנצל ידע לא אחד אף אבל
בה. הטמון

לניו־ ועברו הארץ את עזבו ומאי גילי

שאול

שאולי דנה גם הוא סטוקם. דויד קוראים הזה לבחור
סרדני־עצנוא' א!פי למוצר־ מהלכת פירסומת כמו ונראה ,22 בן

בעל הוא כי כסף, הרבה גם לו יש ספורט.
 שהוא העובדה את יאהב שהוא בטוחה כל־כך שאולי לאבא יהיה שהפעם בטוחה אני מוצרים של למימכר בלונדון רשת־חנויות

הקרובות. בשנים סבא להיות עתיד לא אני אבל בתו, של מהרומאן נחת הרבה האמריקאי. הדרגסטור כמו משהו שונים,

הדוג עם שנים חמש במשך חי ורסצ׳ה,רציני כאסח
ג ביאטרים הישראלית-שווייצית מנית
 ביותר היפים הזוגות בין שהיו השניים, ייר.

 וחצי שנה ולפני זו, את זה מאוד אהבו בארץ,
ל לתאר יכולים אתם ספיר. בתם נולדה

 הורים זוג לה יש אם יפה, הבת כמה עצמכם
 לזו זה נישאו לא וביאטריס ירון אבל כאלה.

 חודשים כמה לפני כזוג. חיו אלא מעולם,
 פה שמיצה אחרי הארץ, את לעזוב ירון החליט

 מזלו את וניסה כדוגמן, שלו הקאריירה את
 מכובד, מקום כבש הוא קצר זמן תוך בחו׳׳ל.

 כדי ארצה מגיע היה הוא חודשים כמה ומדי
בתו. את לראות
 עד בני־הזוג, בין היחסים הידרדרו הזמן עם

 כבר שהם לי נודע השבוע מוחלט. לניתוק
עורכי־דין. באמצעות מדברים
 נגדו הפעילה שביאטריס לי סיפרו עוד

 כאסח שם ושהולך מהארץ יציאה צו־עיכוב
רציני.
 רק זה הדוגמנים של שחייהם שחשב מי אז

 וצ׳קים צילומי-אופנה מסלולים, על הליכה
 פחות צדדים גם יש להתבדות. יכול שמנים,
האלה. היפים אצל זוהרים

 אבל קשה, זה נשוי שלהיות יודעים כולם
 עוד זה הרבנות של הפתק ללא ביחד לחיות

קשה. יותר

 ירון הישראלי הדוגמן דוגמה? רוצים
 כדוגמן־ העולם ברחבי כיום המככב פינק,
גמליאלי וגילי בריט מאיג׳אני האיטלקי מעצב־האופנה של הבית

תיזר חתונה
 ומאי ומצליחה, קטנה מיספרה פתח גילי יורק.

 השנים עם ועשתה להצטלם התחילה
מאוד. יפה קאריירה

 ״בקרוב!״ תמיד ענו והם החתונה?״ אם .מה
 נמאסו החברים של שהנדנודים כנראה

 בארץ יינשאו הם ביולי 16ב־ ולראייה עליהם,
גדול. באירוע

 כל את לעצמה מאי משננת בינתיים
 הבחורה כי רת־ישראל, של והדינים החוקים

 בת־ תהיה היא ובקרוב שיקסה, היא הזאת
כשרה. ישראל
 היא שינויים. עברה גמליאלי רונית גם
ה וגם ברמת־השרון, מצליח בוטיק פתחה
ה בפרשת־הקוקאין עדה להיות ספיקה

 היא והיום פרופיל, הורידה היא אד מפורסמת.
ילרה־טובה־רמת־השרון.

טובה מציאה
 המוציא־לאור של הטלפון את משיגים אין ושאלו איתי התקשרו כבר חברות כמה

 אותן שאלתי ובתל־אביב. בלונדון לסירוגין המתגורר אורבך, ארנון ,42ה- בן
 מעמד לו ויש מצליח, וגם מאוד, נאה גם עשיר, גם משגע, גבר שהוא לי אמרו אז למה,

חשובים. חברים והרבה מכובד
 לא עוד אחת שאף קרה זה איך גדולה, מציאה כזאת הוא אם אותם: שאלתי אז

 סרטים להפקת חברה בלונדון לו שיש וגיליתי בירורים, עשיתי קצת אז אותוי תפסה
 שותף היה ושהוא טופול, וחיים היימן נחום של טוב חבר ושהוא וספרים,
 הוא לטופול בינו הקשר ולמעשה פולני, יורם הנצחי, נער״השעשועים של לעסקים

 מתגוררים ובני-מישפחתו לשניים, ואב נשוי, הזה הגבר הקטש: בא ופה עיסקי.
מאשתו. בנפרד חי הוא אך ברמת-השרון.

 המקורות אבל ולא־מוגבל. לא-ידוע לפרק־זמן הבית את עזב הוא ימים חודש לפני
ריגשית. פנוי גם הוא אם לספר ידעו לא שלי

טובה. מציאה שהוא להודות חייבים אתם אופן, בכל
פינק וירון גייר ביאטרים

רדן באמצשח מדברים שי


