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 האם חבר? לה יש האם לדעת: רוצים כולם
במישהו? מאוהבת היא

בן־מרדכי שירלי
מוך1 פרופיל

פרוע מערב
לגמר

מופ אני אפילו קטנה! הזאת שהארץ כמה
 קש־ על שומעת שאני פעם בכל מחדש, תעת

 גיבורים מיני כל של רי־האהבה־והמישפחה
ופוליטיקה. כלכלה ספורט, רכילות, טורי של

 בשם בחורה לה מסתובבת בתל־אביב
מז שלא אמידה, למישפחה בת הילל, סיגל

 חבר, לה והיה הצבאי, שרותה את סיימה מן
 שגם מלול, מאיר בשם פופולרי כדורסלן

בקבע. שלו השרות את אלה בימים סיים הוא
החב לכל מסיבה עשתה היא הימים באחד

 העשירים כל של הבנות כל ובאו שלה, רות
ה אבניאון, רונית וביניהן והמפורסמים,

 איגוד יו״ר שהיה אבניאון, איתן של בת
 של במועצת־המנהלים וחבר חברות־הביטוח,

רו הוצאה־לאור. לו יש וכעת עלים,1הפ בנק
 אבניאון־ דליה של הבת גם היא הזאת נית

 במסיבה אבניאון. איתן של גרושתו שירזלי,
 איש־הביטוח, של בתו את הכדורסלן הכיר
באוני סוציאלית לעבודה סטודנטית שהיא

 זה. על זה נדלקו והשניים תל־אביב, ברסיטת
 למען הבלונדית חברתו את עזב הכדורסלן

גדול. סקנדל מזה שנהיה ומובן הסטודנטית,
בחורה עם לצאת שכיום שתבינו כדאי

 בא וגם לנמל־התעופה אותה הסיע הוא ימים.
כשחזרה. אותה לקחת

 ושוב למצריים, טסה היא שבועיים לפני
לא כנלווה הפעם בנמל־התעופה, אליאס היה
 ושוב לה, חיכה הוא חזרה כשהיא וגם מה,

לאמה. נלווה כשהוא
 זוהי אז מדובר? במי בוודאי שואלים אתם

 בן• שירלי לשעבר, מלכת־היופי כמובן
״המל בהומור מכונה שלה שהאמא מרדכי,

 הכי המלכה שהיא הזאת, והשירלי האם״. כה
 למדי־ שהיתה מיוחדת והכי מיסתורית

על שומרת האחרונות, בשנים נת־היהודים

 שהיא מהימים עוד אחריה עוקבת אני אז
 מופתעת ממש ואני תלמידת־תיכון, היתה

 עם מה אבל לשנה. משנה מתייפיפת היא איד
 תמיד והיא אותה, שואלת אני חיי־האהבה,

המונה־ליזה. נוסח מיסתורי, בחיוך לי משיבה
ל צמודה היתה היא האחרונים בחודשים

ידי שזאת מדבריה הבנתי אך צעיר, עיתונאי
 לעיר הדרימה אף היא אחת פעם בלבד. דות

 יואב והיבואן איש־העסקים בחברת אילת
 היא האחרון שבחודש לי סיפרו והנה חרלם,
 יהודה הזמר עם אחת מפעם יותר נראתה

 לו שאומרים שונא כך שכל זה אליאם,
גאון. יהורם של לזה דומה שלו שהקול

 לנמל־ אותה ליווה כשהוא התחיל הסיפור
חודש לפני ליוון טסה שהיא בזמן תעופה,

אליאם יהודה
די?1ס קשר

 1 לחיי־האהבה הקשור בכל ביותר נמוך פרופיל
 אותה.• שאלתי בה כשפגשתי אז שלה.

 1 אלי- יהודה עם רומנטי קשר לך יש ״האם
 אס?״

״לא!״
 הגעתם הזאת שלמסיבה רואה אני ״אבל

בי אתם שבו הראשון האירוע לא וזה ביחד,
חד.״

 פישל לימור עם ביחד למסיבה ״באתי
 אליאס.״ ויהודה שלה החבר ׳),89 (מלכת־החן

מק אני התכוונה. היא למה הבנתי כבר אז
זאת. קלסתם אתם שגם ווה

מלול ומאיר אבניאון רונית
מסובכים קשרים

 מורכב, מאוד סיפור זה, תל־אביב מאיזור
 המיש־ והקשרים המישפחתי הייחוס בגלל

בני־מישפחתה. של השונים פחתיים
 שנים כמה לפני התחתן רונית של האבא

 שהיתה אוריין, יהודית העיתונאית עם
הנ בן־הרצל, יעקב איש־הרדיו של אשתו

גל. נירה הזמרת עם כיום שוי
 אוריין יהודית של ביותר הטובה חברתה

 של האמא אביזץ, ברוריה העיתונאית היא
 שפגשה וסטודנטית, בליינית בריר, שרון
הפופולרי הכדורסלן את המסיבות באחת

 כמוז אחת ועל קל, לא דגר זה פרידה
מי״זוג. גיו בגירושין כשמדובר וכמה

הבול מהזוגות פדרמן, ורחל עמי
החליטו העליון, העשירון של ביותר טים

פדרמן רחל
צ־פזת״ם שליפת בלי •

פדרמן עמי
- שערוריות בד

 טראומה עברו ששניהם אחרי להיפרד
 במ• הקשורה ביניהם, במערכת-היחסים

שלהם. האחרות ערכות״היחסים
 לא זה אבל מסובך, נשמע קצת זח

 שנאמרה הרכילות כל למרות כל-כך.
אחר שזוג ולמרות עליהם, ושנכתבה

ואו ציפורניים שולף כבר היה כזה במצב
 בחד- הכל מתנהל אצלם סכינים, גם לי

שלהם. עורכי־הדין ואצל רי-חדרים
 אף שהם טוב, כל-כך אצלם המצב

 'נראו כבר הם ביחד. לבלות ממשיכים
 מעבר אך גדולים, אירועים בשני ביחד
 ' באחד פדרמן עמי נראה באחרונה לזה,

 לאשת־ צמוד כשהוא האלה האירועים
 1 שלה שקשרי־האהבה ידועה, תיקשורת

מ גדולות יותר הרבה בכותרות זוכים
בעיתונה. מפרסמת שהיא המאמרים

 שלעמי לספר כולם יודעים לזה מעבר
 ברשת-מלו- המזכירות אחת עם קשר יש

מישפחתו. שבבעלות דן נות
 קורה מה לדעת רוצים בוודאי אתם

 גרושה שהיא רונית, דוגית! לאחותו,
 העוסק בוהמי, לרווק צמודה פעמיים,

 עוד התיקשורת את אוהב הוא במיסחר.
 לבד- להיות להם וכשבא ממנה, פחות
מד הם הסקרן, מההמון הרחק לבד,

 אך לטבריה. מצפינים או לאילת, רימים
 ה- במלונות מתאכסנים לא פעם אף הם

מער לא - שנקרא מה זה מישפחתייט.
בהנאה. עבודה בבים

המעצב שר המזימות
 וחברתו, ריין? מוטי בין מערכת־היחסים

 כל- עברה כבר טמיר, אנאבל הדוגמנית
מחב היו שאילו ושינויים, משברים הרבה כך

מהת נהרס היה זה לסייסמוגראף אותם רים
 מצליחה לא היומית העיתונות ואפילו נודות.
האלה. השינויים כל אחר לעקוב
 ידיעות הופיעו האחרון השבוע בסוף אז
לצ להיפרד החליט שהזוג עיתונים, בכמה

מיתות.
 לדרנג־ שהספקתי ועד נבהלתי, ממש אני

 זה חזרו כבר שהם לי נודע לבני־הזוג דרנג
 ודרי־ ,ויתרתי לא אופן בכל אז זה. לזרועות

האלגנטית. לדוגמנית נג־דרנגתי
הש בסוף גדול בום בכזה נפרדתם ״מדוע

שעבר?״ בוע
 לבין ביני מהמריבות גדול חלק ״תראי,

 ממעצ־ אחד עם שלו הקשר בגלל זה מוטי
בארץ." המפורסמים בי־האופנה

הפרטי?״ ״אולי
באחרו מצליח מאוד שהוא הזה, ״המעצב

 לסכסך וגיסה שלי, מוטי אחרי במרץ חיזר נה,
 שלו.״ בעניין לא שמוטי הבין לא הוא בינינו.

שלי אדם להאשים שאפשר חושבת ״ואת
מסתדר?" לא שניים בין כשהקשר שי,

 הוא מוטי אבל אומרת, שאת מה נכון ״זה
 נגדי שטיפת־מוח לו עשה הזה והבחור צעיר,
 זמן לאורך לי, ותאמיני ארוכה. תקופה במשך

 אחד.״ כל על עובד היה זה
 ביניכם?״ עכשיו קורה ״ומה

 תוכניות לנו יש ביחד, מאושרים ״אנחנו
 כמו שטויות נעשה לא הפעם אך ארוך, לטווח

 זה ואם ביחד, שנה במשך נגור עכשיו מקודם.
המישפחה.״ הרחבת על נחליט — יצליח

 החורגת והאם רונית עימו. והתיידדה והנחשק
 את זו אוהבות כל־כך לא אוריין, יהודית שלה,

 קשה כנראה, לרונית, המעטה. בלשון זו,
 יהודית של הדומיננטית לנוכחות להתרגל

 המי- כל של הזה הסבך כל ובתוך אוריין.
 הזה הכדורסלן צריך הקטנות הנשיות לחמות
 אף לפגוע שלא כדי בהונות־רגליו, על לקפץ
הזאת. בדראמה המשחקות מהדמויות באחת

 מאוד שהיא הילל, לסיגל נחזור וכעת
 והמוניים. גדולים אירועים לארגן אוהבת

 מסיבה באירגון עזרה היא שבועיים לפני
 וחברתו, הכדורסלן הוזמנו שאליה גדולה,

 חברתו־לשעבר הילל, שהגברת לדעת מבלי
 וכשהם המארגנות. בין היא הכדורסלן, של

כניס את למנוע ניסתה היא למסיבה הגיעו
 המערב בסירטי כמו סצינה שם והיתה תם,

הפרוע.
בטו אני אבל נגמר. זה איך יודעת לא אני

 ממילחמות־ נהנה מאוד הזה שהכדורסלן חה
עליו. הנשים

דייח ומוטי טמיר אנאבל
הבים1א כי1סיכס

 מעצב־האופנה?" עם קורה ״ומה
 לא שהוא ויבין יירגע שהוא מקווה ״אני

 לו מאחלת אני מוטי. לבין ביני להפריד יכול
שי רק ושיצליח, שלו, האהבה את לו שימצא

 שלו האהבה בגלל לי גרם הוא עוול כמה בין
 יבין שהוא רוצה אני התממשה. שלא למוטי,
שלו.״ בעניין לא בכלל שמוטי
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