
יפה זה שחור
 שיש בישראל, שדווקא לגלות מוזר ממש

 קדומות ריעות בעלי אנשים הרבה כל־כך בה
 כזאת ישנה אחרים, ולאומים עמים בני על

למ כמו, לשחורי־העור. פנים וקבלת אהדה
 שבאו מארצות־הברית, שחקני־הכדורסל של,

 של מהאהדה המומים עדיין והם לארץ,
הישראליות. של ובעיקר כלפיהם, הישראלים

בא איתנו שנמצא קרדינל, וין הזמר גם
 יותר בן־בית כאן מרגיש רבות, שנים כבר רץ

לכ הביא אף הוא טרינידד. במולדתו, מאשר
 סרג׳נט, הילארי הזמרת אחייניתו, את אן

 נעמן איש״העסקים של חברתו־לחיים שהיא
שקולניק.
כש הזמר, את ויותר יותר רואים באחרונה

 בשם וביישנית חטובה לחיילת צמוד הוא
חזן. גיתי

 לשניים מפריע לא שפער־הגילים נראה
 מי מפריע, לא זה להם ואם יחדיו. לבלות
שנתערב? אנחנו

חתונה
אינטימית

 מחברי־ עשירית ורק בכנסת, דיונים כשיש
מב שהאחרים יודעת אני מופיעים, הכנסת

 בבר־ ,בבריתות בחתונות, במסיבות, לים
נמצ הם לפעמים אבל הבוחרים. של מיצוות

עצמם. של בחגיגות גם אים
 בן־אלישר, אליהו חבר־הכנסת למשל,
 הכנסת, של ועדת־החוץ־והביטחון יושב־ראש

מני נדעם, בנו של מסיבת־החתונה את חגג
 טל יענקל׳ה של בניצוחו הראשונים, שואיו

 התחתן במחשבים, העוסק נרעם, מהנויסבאה.
בעלת־בוטיק. דבורל׳ה, חברתו־לחיים עם

 קרובי־מיש־ כולם איש, 150 נכחו במקום
 מהכנסת חברים שם היו לא אך וידידים, פחה

 דיכאה נורא שבוודאי עובדה מהממשלה. או
 את שימחה זאת לעומת אבל המקום, בעל את

בן־אלישר ודבורה נרעבאינטימי. באירוע שרצה הצעיר, הזוג
קחבי־מישפחה 150ל־ נוסיבה

 מאהל הוקם המקום בחצר למועדון. בכניסה
בכ מזון חילקו עצמו ובמועדון מרשים, בדווי
מה במסיבה הראשונה בפעם גדולות. מויות

 כל מלבד שיפודי־בשר, שם חולקו הזה סוג
 ענקיות. ובכמויות הרגילות, התוספות

נוטה והכף בנושא, בירורים שעשיתי מובן

בן־מרדכי שירלי לשעבר מלכת־היופי
 בעצם ביפו. במועדון יום־הולדתה את חגגה
 בא וזה כך, על ידעה לא היא כי אותו, לה חגגו

הבעייה. מתחילה גם וכאן בהפתעה. לה
 החבר, לעצמו. הקרדיט את לוקח אחד כל
אירגן, שהוא טוען אליאם, יהודה הזמר

בפנטהאוז
בעיחבות  לפעמים בונים. רק לא ארכיטקטים

הורטים. גם הם
ל הארכיטקט א מו ה ש  ,50ה* בן רוו

ל לעיתונאית הנשוי כ ה מי  מהעיתון רוו
ס, הכלכלי ב ו ל  ברמת־ ביתו את עזב ג
 ילדיהם, ושלושת האישה ואת השרון
ה כתבת״האופנה לטובת לנ ־ אי ר אי  מ

ן, .40 בת גרושה טו
 שלה בפנטהאוז מתגוררים השניים

 לביקור מצפים הם ויחד ברמת־אביב,
החסידה.

האהבה
 הפרטיים, חייה על בקנאות שומרת היא
בא מוכרות היותר הנשים אחת שהיא למרות

 המורה שלמון, ללאה מתכוונת אני רץ.
הכ של לשעבר חברתו הפופולרית, לספורט
בדודי. טל דורסלן

כלום! לא עליה? יודעים עוד מה נו,
חוד כמה שלפני גילו שלי השפיונים אבל

חש לגרמניה. בדרן מהארץ נעלמה היא שים
 מכו־ רשת שם לפתוח נוסעת היא שאולי בתי

 שגברים אותי לימדו החיים אבל ני־ספורט,
 וקאריירה, פרנסה בעיקבות למרחקים נוסעים
אהבה. בעיקבות ונשים
בגר שם, הכלל. מן יוצאת אינה לאה גם
 שנים זה שם החי ישראלי, גבר לה חיכה מניה,
 אלמן הוא שנירר. צחי לו קוראים רבות.

לצ התגייסה ,18 בת האחת, בנות. לשתי ואב
 האמריקאי בבית״הספר לומדת והאחרת בא,

בכפר־שמריהו.
 לפני התאלמן בהמבורג, המתגורר צחי,
 ״לעשות מתכוננים ולאה הוא וחצי. שנתיים
 בהרצליה־ וילה שכרו הם בינתיים עלייה״.
פיתוח.

שלמון לאה
עלייה־ ,לעשות

־—— ־

*יייי

אליאם ויהודה טהרני סמי בן־מרדבי שירלי
השיסחה? את איתן מ׳ אז

 המארגן שהוא טוען טהרני סמי והצלם (
האירוע. של היחיד ן
מיו אירוע היה שזה מפני רבים? הם ומדוע ן
והוצב מבאר־שבע הובא וצעיר חסון גמל חד. *

ס

 אירגן הוא, ורק הוא, טהרני. סמי של לכיוון
 השיג הוא והמאהל הגמל את הזה. האירוע את

 ל־ מישרד בעל רינאווי, מרפי כתרומה
השיג הוא והמשקאות המזון את גביית־צ׳קים.

 של הבעלים אסלן, מיחזקאל כתרומה
שהר גיליתי ועוד התיקווה. די1שיפ מיסעדת

 בגלל הזמר, את אוהבים לא מבלייני״העיר בה
 על טרמפ תופס שהוא וטוענים יהירותו,

 הוא כאילו מתנהג ושהוא המלכה־לשעבר,
אותה. המציא
 במסיבה דיברו חושבים אתם מה ועל
 שירלי המלכות, שתי בין המריבה על הזאת?

 שהן יודעת אני הלפרין. וניקדל בן־מרדכי
 השלימו הם אך ימים, כמה במשך צ׳ילבות היו

בעבר. כמו טובות חברות הן ועכשיו
 המכונה ניקול, של החבר מאנה, רוני גם

 למלכות־ היתרה חיבתו בגלל מזון־מלכות
 כעת אך המלכותי, בסיכסוך מעורב היה יופי,
בסדר. הכל

 פנסטר, שלום על כעת כועס רוני
בש שנתן בראיון בסינרמה. שותפו־לשעבר

 \ פנס־ טען אחרונות ידיעות לעיתון שעבר בוע
 בנה ושהוא מאנה, רוני את המציא שהוא טר

 שלא טוען רוני ואילו דברים. כמה ועוד אותו,
 עצמו בזכות קיים והוא מעולם, דברים היו

 הסינר פתיחת לפני שנה ,1985 בשנת החל
 טען שפנסטר זה על כועס גם הוא אך מה.

 פתוחה, הסינרמה היתה שבהן שבשנים בראיון
 אומר מאנה רוני דולר. מיליון 15 הרוויחו הם

ארכיאו של שרותים להשכיר רוצה שהוא
 הסינר של למירצפות מתחת שיחפשו לוגים,

 לא שהוא המיליונים כל מוחבאים היכן מה
עליהם. שמע


