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רכי ה או ד ה חי ע פג נ
 תצוגות־ בכמה הייתי האחרון בחודש

 הפופולרי שהמנחה לכך לב ושמתי אופנה,
 מבעלי קובלנץ, למישפחת בן קובלנץ, רני

 באחת אף נכח לא בארץ, פיאט מוסך
 אולי משהו, לו קרה שמא חששתי מהתצוגות.

 אחת עם מבלה שהוא או מהביזנס, פרש הוא
שלו. הדוגמניות

מחוף־אל־ לסיול נסע שהוא לי גילו אז

 בכל עושה שהוא דבר בארצות־הברית, לחוף
שנה.

 רו־ לו היה רבות שנים שלפני נזכרתי
 חידה, אורלי מלכת־המים עם מאנצ׳יק

 מפורסמת היא בלוס־אנג׳לס. כיום המתגוררת
 מישפט־ בגלל הישראלים, אצל רק ולא שם,

 בעלה, נגד מנהלת שהיא הסנסציוני הגירושין
 — הכל בו שיש מישפט לפין. רון הרופא

 לא? מה ובעצם ומכות, וסטיות ומין כסף
לו. דרינג־דרנגתי ואז לשובו, עד חיכיתי

 שחזרת שמעתי הבא... וברוך רני, ״שלום,
האמריקאית.״ בגולה מסיור

 תקופה אחרי אמיתי, חופש היה זה ״כן,
מאומצת.״ עבודה של ארוכה
 ראית האם זה: אותי מסקרן שבאמת ״מה

חידה?" אורלי עם נפגשת או
 איתה. לי שקרה מה מוזר, באמת ״זה

והש אליה, טילפנתי ללוס־אנג׳לס כשהגעתי
 שלה. האלקטרוני במענה הודעה לה ארתי

תשובה." לי החזירה לא היא להפתעתי
,למה?״

 חברה של מפיה ואז, למה שאלתי אני ״גם
 זה על עלי כעסה שהיא לי נודע משותפת,

 את מביע שאני הודעה לה השארתי שלא
 בתקופה עברה שהיא מה על וצערי כאבי

 שהיא מה את הבעתי שלא מכיוון האחרונה.
 מעוניינת לא היא לומר, צריך שאני חושבת
 לא היא מזה וחוץ איתי, הקשר את לחדש
ישנות." מגירות לפתוח רוצה

עושה?״ היא ״ומה
 היא מקומי. בעיתון כתבת־רכילות ״היא
שונים.״ אירועים מסקרת
שלך?" חיי־האהבה עם ״מה
 מלרבר מנוע אני כרגע אך סיפור, לי ״יש

כל־כך לא בה מאוהב שאני שזאת מפני עליו,
חידה אורלי

- משז״זת לא

עניינים
 את ראו שהן לי אמרו חברות כמה כבר
 בסביבות חתיך, איזה עם לב עדנה הזמרת

רני. לו ושקוראים לה דומה שקצת ,40ה־

 לב, במישפחת קורה מה התעניינתי אז
 בנוינדל'־ גרה אמנם הזמרת שעדנה לי וגילו
פרטית דירה לה ויש שכורה, בדירה רדד.

שיינמן יורם ובעלה לב עדנה
למד בשיכון לגדל כדאי ילדים

 הזה, החתיך כי הרבה, שצחקתי מובן אז
 זה שונים, לאירועים לפעמים אותה המלווה

 הקוסמטיקאית של בעלה לב, רני אחיה
לב. לאה

גורד
חשקים

 את מוכרת היא אך בן־נון, יהושע ברחוב
 בשיכון־ גדולה לדירה ועוברת שלה הדירה

בתל־אביב. למד
היא התשובה למה? שואלים: בטח אתם

קובלנץ רני
איו/׳־ הקשר את לחדש —

 לפני העיתון, דפי מעל שמה את לראות רוצה
 לגבי האחוזים במאת בטוחה תהיה שהיא
 תהיי את לך, מבטיח אני אבל שלנו. הקשר

שתדעי!״ הראשונה

הרז
מירב שר

בטלוויזיה? קורה מה שואלים לבטח אתם
 של־ למשל, וגיליתי, וחקרתי, שאלתי אני גם

 מבט את שקוראת זאת מיבאלי, מירב
 טל, ארז בשם חבר יש בטלוויזיה, ספורט
 והם מפורסם, מאוד והוא צה״ל, בנלי העובד

תמימה. שנה כמעט זוג כבר
 תמימה כל־כך לא שמיכאלי מסתבר אבל

 באחד שנתנה ובראיון חושבים, שכולם כמו
 להביט אוהבים שגברים סיפרה היא העיתונים

 את רואה ושהיא שלה, ובגוף שלה בחזה
כקרש־ בטלוויזיה במחלקת־הספורט עבודתה

 מבעלה, בתהליכי־גירושין היא לב שעדנה
 בת לה ויש שיינמן, יורם איש־העסקים

 נוחה בסביבה תגור שהבת רוצה והיא קטנה,
 שלילדים כולם אותה שיכנעו אז ובריאה.

בשיכון־למד. לגדול כראי
 לדירה עובר רני, ערנה, של האח גם

 חברתו־ היתה לב כשעדנה שנים, לפני חדשה.
 ברנר, דייוויד איש־הטלוויזיה של לחיים

 והיה בלוס־אנג׳לס, וגיסתה אחיה התגוררו
 הביאה ערנה משגשג. מכון־קוסמטיקה להם

 הכירה שהיא הסלבריטיס כל את הזה למכון
ברנר. של החברה היתה שהיא בזמן

 — באמריקה זה איך יודעים אתם אבל
 כל גם נעלמו המפורסם, הרומאן כשנגמר
המפורסמים. החברים

 וגיסתה ואחיה ארצה, חזרה עדנה בקיצור,
 התגוררו והם בארץ, זמן כמה כבר נמצאים
 שינוי, הם גם לעשות החליטו הם אך בחיפה.

 להיות כדי לתל־אביב עוברים הם וכעת
 רשת את לפתוח כדי וכמובן לעדנה, קרובים

שלהם. מכוני־הקוסמטיקה
 למכון לב עדנה להם תביא מי את מעניין

החדש.
 האמיתיים החברים אלה שיהיו מקווה אני
שלה.

 בארץ החשובים הארכיטקטים בין
ת לציין כמובן, אפשר,  ! עמי* סעדיה א

 לא אני וכמוכשר. כרציני נחשב הוא אל.
 1 מפני בארכיטקטורה, מתעניינת כל״נך
 שאם לי אמרו אבל בזה, מבינה לא שאני

 1 החיים של המודל לפי בניין בונים היו
 למיבצע הופך היה זה שלו, הרומנטיים

למה. תבינו ותיכף יוצא־דופן, הנדטי
 רבות שנים במשך נשוי היה עמיאל

קי, בשם נחמדה בחורה עם  וכמו מי
התא הוא כמוהו וטובים אחרים רבים

 אשתו את עזב הוא שלו. במזכירה הב
 עם מהיחטים ילד נולד ואף למענה,

המזכירה.
 והוא מאורגן, היה הכל שאצלו מובן

 גרושתו, ואילו שלו, המזכירה את נשא
 רבות נראתה אך גרושה, נשארה מיקי,

מ לרד משה העיתונאי של בחברתו
מעריב.

 עמי- אך רגיל. הוא התטריט כאן עד
 התגרש הוא לאשתו. לחזור החליט אל

 וכעת מזכירתו, שהיתה השנייה, מאשתו
 שאני אשתו, עם משא-ומתן מנהל הוא
העניין. כל על חושבת היא מה יודעת לא

 למה מבינים שאתם מקווה אני עכשיו
ה בתחילת לכם כשאמרתי התכוונתי,

 לפי בניין בונים היו שאילו סיפור
 את שפירק עמיאל, של מערכת־היחסים

 לבנותם רוצה וכעת הראשונים, נישואיו
 מיבצע להיות צריך היה זה מחדש,

 כמו משהו מסובך. ארכיטקטוגי-הנדסי
גורד״חשקים.

היוקרתית. למחלקת־החדשות קפיצה
 פעל הפיטר• העיקרון לדעתכם? קרה, ומה
עוצמתו. במלוא

 ואמרו מעבודתה הושעתה שהיא מסתבר
 1 לקבל מבלי התראיינה שהיא מפני שזה לה

׳ מפני שזה שטוענים מי יש אך אישור,

רז מנשה
טוב משמן טוב ידיד טוב

 במחלקת־החדשות, לעבוד רוצה שהיא אמרה
 רק במחלקת־הספורט עבודתה את רואה והיא

 היה, הרבה הכי שכעס מי קפיצה. כקרש
בטל מהספורט אלרואי, ייאש כמובן,
וויזיה.
 ידידים הרבה יש מיכאלי למירב אך

 עורך רז, מנשה הוא מהם ואחד בטלוויזיה,
הוש היא ואמנם, בחצות. מהדורת־החדשות

 קראה כבר היא השבוע אך מהספורט, עתה
במהדורת־הלילה. החדשות את בראשונה

 שלא שמי בטלוויזיה מישהו אמר זה ועל
 יקבל במחלקת־הספורט מיכאלי את רוצה
 מסיקה שאני מה החדשות. במחלקת אותה

 חשוב אבל אתה, מי מאוד שחשוב הוא מזה
שלך. הידידים הם מי יותר עוד


