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שון א הר
 תהיה שבו לרגע מחכה אני וחצי שנה כבר

הבינלאו דוגמנית־הצמרת של תמונה בידי
 שאני נראה אר במדים. בדקו מיבאלה מית
 מפני לעולם, כזאת תמונה לראות אזכה לא

 לפני בניו־יורק נישאה 20ה־ בת שמיכאלה
 שלוש מזה לבו־זוגה אזרחים בנישואין שבוע
 למישפחה בן הלר יוסי הסטודנט שנים,

ומכובדת. אמידה
הצבא. בגלל להתחתן? מיהרה היא ולמה

המצ הדוגמניות מעשר אחת היא מיכאלה כי
 כבר עשתה והיא כיום, בעולם ביותר ליחות

הירחונים בכל ,40 כמעט שערים, עשרות

 ירקוני? יפה הזמרת על יודעים אתם מה
 הרבה שהוציאה מאוד, ותיקה זמרת שהיא

יו גם אני העולם. בכל ושהופיעה תקליטים
 מסורה. ואם מעולה בשלנית שהיא דעת

 אתם ולמה קלאסית. יהודית אמא בקיצור,
 שלה שהבנות שואפת? כזאת שאמא חושבים

 כמה לה ושיהיו מוצלחים לבחורים תינשאנה
נכדים. שיותר

צר תמי האמצעית, בנות. שלוש ליפה
 צרפתי, אליאב לרופא נשואה היתה פתי,

 שוחט, אורית הבכורה, בהוראה. ועוסקת
כעו ועובדת שוחט, יגאל לרופא נשואה

 ירקוני, רותי השלישית, הארץ. מוסף רכת
סוויסה. מאיר לשחקן נשואה

 יש ואורית, תמי הראשונות, הבנות משתי
 רותי, אצל התעוררה הבעייה אך נכדים. ליפה

 ועשתה מאוד סבלה היא להרות. שהתקשתה
 בתקופה נולדה היא למזלה ניסיונות. הרבה

 היא רפואית. מבחינה מפותחת שהיא ובארץ
 היא וכעת בהצלחה, הפריית־מבחנה עברה

 שנותר ומה להריונה. השלישי בחודש נמצאת
הצלחה. לה לאחל זה לעם־ישראל

סוויטה ומאיר רותי
המדע מחידושי

 המשולש, את פוקדת היא ערב בכל כמעט
 האירועים באחד חברות. בכמה מלווה כשהיא

 והשניים כנר, דן את הכירה היא החברתיים
עי פריקית שהיא למישל, זה. על זה נדלקו
 ועסקים בחו״ל המתגוררת מישפחה יש רונית,
 צריך לא באמת זה אבל ברור. לא שטיבם

ביחד. לבלות לשניים להפריע

ה הב ש א שור מ ב
 חזרה האחרונות, השנים 20ב־ בארצות־הברית

 בנד קבע של מקום לה ותפסה בסערה ארצה
 בואכה תל־אביב, צפון של שולש־הבילויים

הירקון. רחוב

דרעי מישל
זה על זה נדלקו

 דן הקריין של שהנישואין סוד לא כבר זה
הר כל־כך ויש התרסקו, דפנה ואשתו כנר

אותם. לאחות קשה שכבר שברים בה
המקול המערכת על שמענו לא כבר מה
 ונאצות ואיומים מכות — הזאת קלת

 לא ומהכל במישטרה, ותלונות והשמצות
הילדים. אלא בני־הזוג, סובלים
 ואם בשרשרת, נעים הרומאנים דן אצל
 כמה לו היו אז אותי, מטעה אינו זיכרוני

 כשנמאס עכשיו, רקדניות־בטן. עם רומאנים
 אחר. לסטייל עבר הוא המיזרחי, מהסיגנון לו

 תל־אביבית בליינית עם רומאן מנהל הוא
התגוררה היא דרעי. מיש? בשם ידועה

הלר ויוסי ברקו מיכאלה
בדו׳ורק וישואין

 ליום מרוויחה היא החשובים. והשבועונים
 מאוד בכיר מנהל לחודש שמרוויח כמו עבודה

 של דוגמנית מיכאלה, גדול. ישראלי במיפעל
 מוגדרת היא כך — בשנה דולר מיליון חצי
 הזה הסכום את עדיין מרוויחה אינה —

 בכתבות בעיקר מופיעה שהיא מפני בשנה,
 שהכסף בעוד ירחונים, ובשערי מערכתיות

 מוצרי- של ובפירסומים בחוזים טמון הגדול
 המיכשול הנכונה. בדרך היא אך קוסמטיקה.

החב הצבא. היה והאושר העושר לפני היחידי
 אנשי- גם להתחתן. מיכאלה על לחצו רים

לחצו. במגע, איתה שבאו האופנה,
 חוזרת שהיא והודיעה סירבה, היא תחילה

 האחרונים החודשים במהלך אך לשרת. ארצה
 טעם־ההצ־ דחיית־שרות. וקיבלה ביקשה היא
 ומיכאלה שלהם, את עשו וריח־הכסף לחה

 היא בלית־ברירה הבנקאים. ללחצי נכנעה
 הלומד לסטודנט, אזרחיים בנישואין נישאה

למיל דרכה ועתה באירופה אי־שם טקסטיל
מתמיד. יותר בטוחה הראשון יון

כנר ודן דפנה
לאחות קשה שכבר שברים הרבה

תוך בור הי  דאג הוא לכור. ישירות קשורים שהיו מיפעלים, בשני סמויה
בהם. שותף שהוא בעסקים מעורבות תהיה כור שלמוצרי

 ובולם יפה, לא שזה ואמרו העניין על ריכלו כולם במסיבה
 על בכלל יודעים מכור ה החבר האם לדעת רצו ונורא שאלו

האלה. החששות בגלל התפטר הוא והאם מעשיו,
 והיותר־ היותר־יפות היחצניות אחת עדנה, שלו, החברה
הדרך. אורך לכל בו ותומכת בו מאוהבת אלגנטיות,

 יכולים אתם נוספים, פרטים לדעת רוצים אתם אם
 גור, אלי עם או הטקסטיל, בבית ודמני טדי עם להתקשר

 יבולים והם שנבל, של טובים חברים שניהם בריל. נעלי מנכ״ל
 מהמקורבים כמה ידעו אילו אודותיו. פרטים הרבה לתת

 החבר הוא מהם ושאחד שלי, החברים של חברים שהם שלהם,
נחרדים. היו הם שלי, הטובה החברה של

 הבכירים המנכ״לים אחד שגבל, לדני נערכה השבוע
 מנחת־התצו• של בווילה ליום־הולדתו מסיבת״הפתעה בכור,

ברמת־השרון. המתגוררת מרגלית, אילנה גות
 היא סתם, לא טובה, באמת אבל שלי, טובה מאוד חברה
 שהיא לי סיפרה והיא שנבל, של החברה של הכי־טובה החברה

 שידידתו, נכון הזמן. כל חוגג בל-בך הוא מה מבינה לא בכלל
 כמה לפני מבעלה שנפרדה גרינשטיין, עדנה היחצנית
 שמתרחש מה אבל אותה, והוא אותו, אוהבת מאוד חודשים,
שימחתם. על להעיב עלול הקלעים מאחורי

 אחרי מתפקידו התפטר בכור, בכיר מנהל שהיה שנבל, כי
שותף היה הוא כימיה, כור במנהל שירת שהוא שבזמן שגילו


