
פורחת האהבה
 אנשים עוד שיש לגלות שמחה שוב אני נו,
מתכוו ואני הרבה, על לוותר המוכנים בארץ

אהבה. למען מאוד, הרבה נת
 טומי הארכיטקט הוא מאלה אחד אז

 מעצבת־ה־ של בנה מסביון, לייטרסדררןז
 לייטרם־ פיני בארץ, הראשונה אופנה
חירף.

 באושר נשוי היה ,49 בן שהוא הזה, הטומי
 מאיר משה של בתו רינה, עם ובעושר

 בשווייץ, שנים זה המתגורר המולטי־מיליונר
(לא מאיר. מרדכי איש־החברה של ואחיו

 כדאי אולי אז זאת, קלטו לא שעוד מכם לה
 שם על קרוי מאיר ם1של שמיגדל לכם להזכיר

״ מייסד־השושלת.) האב,
ורדה מתגוררים ורינה לטומי בשכנות

ליטרסדדרף טומי
— צמודים

במעגר
 הקוקאין פרשת על אתכם אשאל אני אם

פר יזכור מכם מישהו האם הגבוהה, בחברה
טים?
 מגיבורות־הפרשה אחת להזכירכם, כדי אז
 זרביב, אוראל בשם יפהפיה קצינה היתה

הע אנשי לגבי בקוקאין. בשימוש שהואשמה
 היתה מבלה, היא שבו החוג העליון, שירון

זאת היתה לגביה אך עסיסית, רכילות זאת

 רב־ פסיכיאטר הוא קורנהויזר. וריצ׳רד
 מאיר בנימין של הבת גם והיא מוניטין,
מאיר. ומשה מרדכי של אחיהם המנוח,
האר קם אחד שיום עד נהדר, הכל היה
 המיש־ את — הכל את ועזב בבוקר כיטקט

 דברים הרבה ועוד המפואר הבית ואת פחה
 גילי, עם להתגורר ועבר שם, לו שהיו אחרים

בבור העובדת ושאפתנית, צעירה עורכת־דין
 לפי כי בורסה, איזה אותי תשאלו אל סה.

בבור־ עובדת היא שלה החיצונית ההופעה

ליטרפדררן גילי
ואזהבים —

 אופן־הדיבור לפי אך ברמת־גן, סת־היהלומים
 בבורסת-המניות. עובדת שהיא נראה שלה
שולי. פרט באמת זה אבל

ש בשנה בינואר התרחש הזה הסיפור כל
 מפוארת, מאוד במסיבה הייתי השבוע עברה.

 ראיתי ושם לעשות, יודעים שהעשירים כמו
 שאותה גילי, בחברת לייטרסדורף טומי את
 אחד צמודים כל־כך הם כאשתו. הציג הוא

 למענה לעזוב הסכים מדוע שהבנתי לשני,
ובני־מישפחתו. ביתו את

טראומה.
 סוער רומאן אז ניהלה החטובה אוראל

המת שובם, אילן איש־העסקים עם ביותר
 שובס בתל־אביב. ימית במלון־הדירות גורר
 אוראל. עם לחיות כדי ריטה מאשתו נפרד

 הנוצצים, של האירועים בכל כיכבו השניים
 חתונה. על שם דיברו וכבר

נר־ שובס אילן נפרדו, הם חודש לפני אך

פרידה

זמיר מירי
משותפים בילדים

 מירי מלכת־היופי־לשעבר של בחברתה אה
 שנייה או ראשונה סגנית שהיתה זו זמיר,

.1967ב־ בלונדון שנערכה עולם מיס בתחרות
 20ב־ מאילן צעירה שהיא 22ה־ בת אוראל

 בני־ עם שוב לבלות התחילה בקירוב, שנה
 בחברתו באילת בילתה היא באחרונה גילה.

עד שהיה מקנדה, בן־עשירים ארז, שון של

זמירות
דרוזיות

 וס- בגידות יש הדרוזית בחברה גם
 מסיפורי כלקוחים הנראים יפורי״אהבה,

 נעשה זה שאצלם רק ולילה, לילה אלף
 מה אבל ותיקשורת. יחסי״ציבור בלי

מדליפים. אצלם גם לעשות,
 דליית־אל-כרמל הגדול הדרוזי בכפר
נא אמל לשעבר חבר־הכנסת מתגורר

 לחייו, 50ה״ בסביבות אל״דין, סר
לילדים. ואב נשוי

בצ התאהב הוא חודשים כמה לפני
 בצי־ ימאי שבעלה נשואה, דרוזית עירה

 זאת שהיתה מובן הישראלי. הסוחר
 הפרש־ ,נשואים שניהם גדולה, שערוריה

 מאוד, גדול הוא ביניהם הגילים
 סיכסוכים פרצו הזה מהקשר וכתוצאה

בכפר. החמולות שתי בין
שא ומסובן, עדין כל״כך היה המצב

 הוזעק הדרוזית האהובה של אחיה פילו
 את תעזוב שלא עליה להשפיע כדי ארצה
 מבני־ התגרשו הם עזר. לא זה אך הבית.

המ לפי והתחתנו שלהם, החוקיים הזוג
הדרוזית. סורת

 חאפלות, שבועיים כבר שם יש עכשיו
 אי־ והרבה ושמחים, חוגגים וכולם

נורא ואני למסיבות, הגיעו שי־ציבור

אל־דין נאסר אמל
ומשבך עדין מצב

 הדרוזיים לכפרי שגם לגלות שמחה
חדשות. זמירות הגיעו

רתיבון חזרה
 אחרי לעקוב לי נמאס שכבר לי תאמינו

 תבררי. שימי הזמר של סיפורי־האהבה
מערכה על שומעים שבועות כמה כל

 ג׳ניפר. אשתו־בנפרד, עם שלו בקשר חדשה
 לחיק־המיש־ לחזור רוצה שהוא מצהיר הוא

1 אותו רואים פעם בו. חוזר הוא ואחר־כך פחה,

' י1

-־׳י—

תבררי רשימי אזרלאי אביבה
חדשה חברה

 ארד גלית הדוגמנית של הבן־זוג לא־מכבר
ררני.

 של אשתו־לשעבר שובס, שריטה אומרים
 מאושרת ומאוד מהעניין, מרוצה מאוד אילן,

שטן. ררני התעשיין הנוכחי, בן־זוגה עם
 בכסאות כמו ממש מסתדרים, כולם בסוף

 קצת, עוד לשחק ימשיכו הם אם מוסיקליים.
 זווית מאיזו (תלוי עשויים או עלולים הם

המ לצירופים שוב להגיע בזה) מסתכלים
קוריים.

 אם ג׳ניפר, מתגוררת שם בראשון־לציון,
 יודעים אליו המקורבים אך ילדיו, שלושת

בבת־ים. בדירה גר שהוא
מאו שהוא גיליתי ימים, כמה לפני והנה,

 ־מי־40ה־ בן לזמר חדשה. חברה לו ושיש הב,
 אזר• אביבה ?ווחצמנשם בת חברה יש נום

 מבלים והם תלמידת־תיכון, עדיין והיא לאי,
 המאוחרות השעות עד השונים בפאבים יחד
 הזה, הקשר נגד משהו לי שיש לא הלילה. של
 לבית־ בזמן מתעוררת שהילדה מקווה רק אני

הספר.
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