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'יי*׳■  גילה כיצד לכם סיפרתי שבועיים לפגי
 קוגלנץ למישפחת בן קובלנץ, רני

סן מבעלי עתירת״הנכסים,  פיאט מו
 שחברתו״לשעבר בתל״אביב, המרכזי

ה אחרי בהריון היא מאירוביץ רות
 החברים כל וכיצד לו, שעשתה תרגיל

מאוד. כועסים שלו ובגי־המישפחה
ת רותי מס לילד, ואם גרושה ,32ה- ב

 בו להתנקם ומנסה הפלה, לעשות רבת
 תחשבו אל וצורות. דרכים מיני בכל

שעבר בשבוע דבר. קורה לא שבינתיים

 שאחד שניים, בין מידידות יפה יותר מה
 את והאחר עולם־האמנות־והרוח, את מייצג

עולם־הכסף־והעסקים?
־•'׳י '

אביגל שוש
— מחודשת ידיחת

משותפת וסיעה —
הוותי מבקרת־התיאטרון אביגל, שוש

 במשך היתה עצמו, בפני מוסד כמעט קה,
 ספרותי עורך גפן, עמום של חברתו שנים

 מיודדת היתה היא האחרונות בשנים ומתרגם.
 של בנו פילץ, אברהם איש־העסקים עם

 עליות שידעה ידידות פילץ, אריה הקבלן
היח את השניים חידשו עכשיו אך וירידות,

 הידידות אם אתפלא לא האלה. היפים סים
ל משותפת נסיעה תוליד הזאת המחודשת

חדל.

שיקה גם , גם נ
 חכמי, ודמי חווה לבני־הזוג קורה מה

 המאיון שבאנשי והפופולריים מהעשירים
העליון?
מב חכמי, ויוסי האלגנטית, האישה חווה,

'בארץ, מהגדולים ואספן־אמנות הפניקס עלי

 אך בסדר, הכל מזה חוץ ממנו. צעירים אנשים
 והמפיצים לקלקל, הרוצים אנשים יש תמיר

שונות. משמועות שמועות
 תל־אביב צפון של במשולש־הבילויים אז

סגן־ שהוא מאהב, יש היפה שלחווה מספרים

ת מאירוביץ ת
הראשונה בשורה

 הישראלי שבוע״האופנה את רני הינחה
 כמה וממש בתל-אביב, פנורמה דן במלון
 הוא בהנחייה התחיל שהוא לפני דקות
ה באחת יושבת כשהיא רותי, את ראה

 קלות, החוויר הוא הקידמיות. שורות
האי מארגן בכר, ליוסי פנה הוא ואז

 אותה יסלק לא הוא שאם לו והודיע רוע,
 בכר בהנחייה. יתחיל לא הוא מהמקום,

 בעצמו, זאת יעשה שהוא שמוטב לו ענה
הרמקול. באמצעות

 רחבי- ובכל שניות, 20 עברו לא ואכן,
 נשמע האירוע, התקיים שלידה הבריכה,

אך בנימוס, מרותי המבקש רני של קולו

קובלנץ רני
ל1ברנוק בקשה

מאו אבל השטח. את לעזוב בתקיפות,
קרה. לא מה

ההוד על שנית תחזור לו: אמר בכר
 החליטה רותי דבר. קרה לא שוב אך עה.

מזה. להתעלם
 עוזרת, אינה שלו הבקשה כי רני ראה

 לבוא המלון של לקציגי-הביטחון וקרא
מהר כנראה, נבהלה, רותי למקום. מייד
 בכוח אותה יגררו שאנשי-הביטחון עיון

מייד. לעזוב החליטה והיא החוצה,
למס החיים חזרו צאתה אחרי דקה

העניין. נגמר לא בזה אך הרגיל, לולם
 ובני- רני את להטריד התחילה רותי

 באמת כבר וזה בשיחות״טלפון, ביתו
 הגישו הם קובלנץ. בני-מישפת על נמאס
למישטרה. תלונה

 והגישה העניין, טוב כי רותי ראתה
נגדית. תלונה
ה האכזרית המילחמה נמשכת כך
 מישקלו תופחת, רותי של כרסה זאת.

 ואנחנו ותיסכול, מעצבים יורד רני של
 משהו זאת בכל כי נחת, מרוב משמינים

הזאת. בעיר קורה

 לב, מידה של קורותיה אחרי שעקב מי
 זוכר, שאינו מי הפרטים. בכל בקי בוודאי
 שבוע לפני רק כי שלו. החברים את שישאל
 לחזור כוח לי ואין ,264ה־ הפרק את סיכמתי

זה. על
 דוגמנית־הצמרת של בחתונה זאת, לעומת

 גילי הישראלי ובעלה בריט מיי הדנית
 הפינות שבאחת לכך לב שמתי גמליאלי
 הילטין, מלון של רחבת־הבריכה של החשוכות

 לב מידה זוג, לו ישב החתונה, נערכה שם
 אברג׳יל. אליאם איש־העסקים וידידה,
 לב שמו כל־כך ולא בזה, זה הביטו השניים
סביבם. לקורה

 רקדניות״בטן שלוש לרחבה פרצו לפתע
 אז עד מרוכז שהיה אברג׳יל, לענטז. והתחילו
 הזכירה אז ברקדניות. להתרכז התחיל במידה,

כמה בעוד לחדל לטוס צריו שהוא מידה לו

לנמל־ד,תעו מייד ייצאו שהם ושכדאי שעות,
פה.

 בגפה. לחתונה חזרה והיא ביחד, יצאו הם
 כמה בחברת לבלות המשיכה והיא טס, הוא

 בנות־ ,המלון של בלובי פגשה שהיא חברות
מעוז. דני בעלה־בנפרד של גילו

 במי״ לבילוי המלון את עזבה כולה החבורה
לדי הכבודה המשיכה משם הודית, סעדה

לא מידה של כוחה אך ביפו. פופולרי סקוטק

 אך טוב, נשואים הם רבות. שנים כבר נשואים
 מיס־ אוהבת חווה שונה. שלהם סיגנון־הבילוי

 אוהב יוסי ואילו אינטימיים, ובילויים עדות
עם לבלות נהנה ומאוד ודיסקוטקים, מסיבות

כץ וראובן חכמי חווה תאומים, אחים
מאהב... לה שיש מהנות הרשת הלששת

מרנ האכסקלוסיביות במסיבות בצבא. אלוף
 רזסא־שינייס שהוא מאהב לה שיש נים

טובות, נשמות כמה לעשות הגדילו אך ידוע.
כבן גבר עם רומאן לה שיש שמועות שהפיצו

 בחיי־הלילה עבר לו ושיש בשיווק העוסק ,40
 ממש אותם ראו כבעל־מועדונים. בתל־אביב
מחובקים.

 חיכיתי ופשוט סקופ, לי שיש חשבתי נו,
 הגבר עם אותה ראיתי ואז המתאים. למועד

תתאכז אתם נשיקה. לה נתן אפילו הוא הזה.
 ראובן התאום, אחיה היה: זה מי לגלות בו

בה ואיש־עסקים בעבר חיי־הלילה איש כץ,
ווה.

 לא הוא השמועות, על ליוסי כשסיפרתי
בכלל. התרגש

אברג׳יל ואליאם לב מירח
רצחד בקצב בילוי

 למיסע־ החברות אחת עם המשיכה והיא אזל,
בבוקר. 5 עד בילו הן שם חדשה, מיזרחית דה

 שלה תוכניות־הבילוי את גיליתי לא עדיין
 תבלה היא בחגים אך הקרובים, בשבועיים

מחדל. במיוחד שיחזור אברג׳יל, בחברת
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