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גריה
מגרה

 היא מאוהבת, היא חבר, לה אין חבר, לה יש
 בערך זאת עם... אותה ראו מאוהבת, לא

 והמו־ העשירה האלמנה של חייה תמצית
מתע לא אחד אף אלבין. גליה ציאה־לאור

 מי לדעת רוצים כולם עושה, היא מה ניין
למה. מעניין שלה. החבר

 ניגשתי שלה האחרונות המסיבות באחת
 אותה. ושאלתי אליה

 הנוכחי?״ החבר מי ״גליה,
 והיה.״ הלוואי כזה. ״אין
 הטייס?״ החבר על הסיפורים עם ״ומה

 רוצה אני כזה, אחד יש אם רכילות. ״סתם
אותו.״ להכיר

 נתני־ ביבי כמו האחרים, כל עם ״ומה
הו?״

בלבד." ״ענייני־עבודה
 רצינית, בחורה היא שגליה לכם דעו אז

 לה עוזר לא זה אבל דיסקרטית. מאור וגם
 סוף- בילתה היא שבוע לפני רק כי במיוחד,

 באכזיב, הים־התיכון במועדון משגע שבוע
 מאוד־ שהם ונראה הטייס, קובי בחברת

מיודדים. מאוד־מאור

רעש המון
 בעניינים עסקה שהעיתונות בתקופה פעם,

 רציניים היו והכתבים והעיתונאים מהותיים,
 עיתונאי היה — נראה זה כך לפחות או —

 וגם לו, קראו בעיתונות. רעש הרבה שעשה
 היה הוא ולנטין. אבי היום, כך לו קוראים

 בסיד־ התפרסם והוא לענייני־פלילים, כתב
המאו ״הפשע על הארץ בעיתון רת־כתבות

 העיתון, נגד מישפטי־דיבה היו בישראל. רגן״
 השתתפה הארץ וכל האלה, הכתבות בגלל

 שהוא הזה, ולנטין הזאת. בהילולת־הפשע
 — משתלם אינו שהפשע למד ,39 בן כיום

 לכתיבת עבר הוא בעיתונות. לא לפחות
- סיפרי־מתח.

 של בעלה היה הוא שנים שבע במשך
 ישראל של מלכת־החן ולנטין, דורית

 של לצידה ישראל את שייצגה ,1976 לשנת
תבל. סיס בתואר שזכתה מור, רינה

רמת־ של היפה הזוג היו ודורית אבי

ג׳ונסון ולין גוצ׳יונה בוב עם אלבין גליה
צבאי סזר

 זה כי לגלות, יכולה לא אני המלא שמו את
צבאי. סוד

 חולצות כמה לחברות שם חילקה גליה
 לאור, מוציאה שהיא הירחון שם את הנושאות

שמחה מאוד שהיא מהן לאחת גילתה וגם

תי שש שור מ
ת תונו ת שווה ח עו צר

 לא ושהיא החדש, העורך יהיה זהבי שנתן
בעריכה. תתערב
 מקווה רק אני סוב. כל לה מאחלת אני

 לא מסיבות באש, תעלה לא שהמערכת
ברורות.

 מהם אחד כל מנהל במקביל ובנפרד. ביחד
 חיי־ ובכללם עינייו, כראות שלו החיים את

 הזוג כבני ומוכרים ביחד, הם זאת ועם אהבה.
 עם רבות שנים כבר מיודדת אודט פיזנטי.

 המיס־ הקמת את שהניבה ידידות ביטון, דויד
רק לא ידידים שהם מובן המשותפת. עדה

 תיכנון או צירוף־מיקרים זה היה האם
מקורי?

 עוזר־ רכטמן, נתי התחתן השלישי ביום
 יעל חברתו, עם נלובס. הכלכלי בעיתון עורך

 אחד ברגלם, איתן של בתו ברגלם,
 2 מיספר הפועלים, בבנק החזקים האנשים

הבנק. מנכ״ל פיון, עמירם אחרי
 1 חני הילטון במלון נישאה אחריו יומיים

 הזה העולם של מלכת־המים שטיינר,
סעדן66 לשנת מי םה  מקם לחברה־לחיי

מלכה.

רכטמן ונתי יעל
למלמדהיופ׳״ מועסדת היתה ״היא

 בעלי אך האירועים. בין קשר אין לכאורה
 בוודאי כמוני, ולרכילות, לשטויות הזיכרון
 ולחני לנתי שהיה הארוך הרומאן את זוכרים
 האהבה על דיברו כולם משנה. יותר במשך

 תיגמר שהיא זה ועל השניים, בין הגדולה 4
 הלך אחד כל נפרדו, בני־הזוג אך בנישואין. 1
 מיסעדות חובב מלכה, את הכירה חני לדרכו, 1
לסו סטודנטית ביעל, התאהב ונתי סיניות, 1
תל־אביב. באוניברסיטת ציולוגיה !

40 ג*

 לא בעיות, הרבה כל־כך לה שיש מיסעדה
הבעלים! של אלא אוכל של

 נפתחה וחצי, עשרה שלוש בגלריית ביפו,
 שהספיקה צרפתית מיסעדה שנה חצי לפני

 הפרנקופילים אלפי את כתליה בין לארח
בארץ.

 מצרפת איש־העסקים הם המיסעדה בעלי
 של אשתו פיזנטי, ואודט ביטון דויד
 שבאנשי־האופנה מהחשובים פיזנטי, ז׳אק

בפאריס. 1
 בית״האופנה של העיקרי המממן הוא ז׳אק

 בעולם, באופנה מהמובילים סננטנה, קלזד
בפא ביותר החשובים האופנאים 10מ־ ואחד
 את הנושא בית־אופנה עוד יש הזה לז׳אק ריס.
שלו. השם

חיים אך רבות, שנים נשואים ואודט ז׳אק

וברגלס, רכטמן של לחתונה שרצתי מובן
 אבל שם, יהיה העולם שכל בטוחה הייתי כי

 הפועלים שבבנק לגלות הופתעתי מאוד
 היתה והחתונה הזמנים, ברוח מתחשבים

נער שהיא בעובדה בהתחשב צנועה־יחסית,
 ארוחת־ערב של במתכונת קרלטון, במלון כה

 מהחתונות יותר אותה שמייקר דבר מפוארת,
 המיזנונים על לעוט צריכים האורחים שבהן
אותם. יחסלו יותר שהזריזים לפני

 וברכתי המאושר לחתן כמובן, ניגשתי,
אותו.

 ומה אתה? כמה בן טוב. מזל נתי, ״שלום
כעת?" עיסוקו
גלנבס.״ בעיתון עובד ואני ,27 בן ״אני
שם?״ עושה אתה ״מה

עוזר־עורך.״ ״תכתבי קל.) (היסוס
מתח לשעבר, חברתך שחני, יודע ״אתה

מחרתיים?״ תנת
מהשאלה.) והתעלמות אדישות (הפגנת

יפה.״ שלך שהכלה לב שמה ״אני
 בתחרות מועמדת בעבר היתה היא ״כן,

מלכת־היופי.״
חני?" של בחתונה מחרתיים ״תהיה

 לירח־דבש בבוקר מחר טסים אנחנו ״לא,
הקאריביים." באיים

פיזנטי ז׳אק
ולחוד ביחד

 כי אחר, עניין זה אך העבודה, במיסגרת
 אסולין, חני בשם חברה יש ביטון לדויד

 הרבה כבר אליו הצמודה ויפה צעירה יחצנית
זמן.

אבי
חדשה חברה

 וכל יפה בבית מצוייר סולידי, זוג השרון,
 מתאימים, חברים פלוס הנחוצים, האביזרים

 — שעברה בשנה קרה וזה — אחר ביום ואז
לדרכו. פנה אחד כל נפרדו. הם

 אך שונים, באירועים בעיר ראו דורית את
נעלם. אבי

 ראיתי רבת־משתתפים, במסיבה השבוע,
 מה הבנתי כל־כך לא החדשה. חברתו עם אותו
•עד והמוני, רועש כזה במקום עושה הוא ! 

 במקום כמלצרית עובדת שחברתו לי שגילו
לבואו. הסיבה וזאת הזה,

 שיש המשותפים החברים מספרים כעת
 חני. בגלל אודט לירידתו דויד בין חיכוכים

 הידידותי־רומאנטי במשולש קורה בדיוק מה
 משולשים אצל וכמו לאיש, ברור לא הזה

 שתי את מגלם מי לגלות חשוב אחרים רבים
 מהווה השתייה מן מי כלומר השוות, הצלעות

 שווה- משולש כאן יש ואולי האמיתי. הזוג את
מעניין. באמת זה ואז צלעות,

הביתי רמיגרש מחוץ
שלגון הנפלא געולם־הכדורגל קורה מה

 להפליא מתאושש מפציעה, המחלים מבית׳׳ר־ירושלים, שוורץ יעקב השחקן
הא מלמיליאן אורי של כיורשו הנחשב שוורץ, משיח. קלינה חברתו, בעזרת
 יש גדולה שאהבה יודעים כולנו אן רבות. מחזרות לו ויש ,25 בן נאה גבר הוא גדתי,

 בא זה הצבאי. שרותו בימי עוד הכיר הוא שאותה קלינה, זאת היתה ולגביו אחת, רק
שלנו. לספורטאים יש נחישות איזו ללמדנו

 שנה חצי לפני מבית״ר־תל־אביב. כהן, ירון הוא כעת, מאושר שהוא אחר, שחקן
 , אוהב שירון לגלות נוכחה היא אך באחרות. עינו שם שהוא מפני חברתו, אותו עזבה
ביחד. שוב הם כעת ללחציו. נכנעה והיא אומרים, שהחבריה במו אמת, על אותה

 לתל־ אהבה מגלה נבחרת״ישראל, איש שמואלי, אופיר השחקן לעומתם,
אבישג. בשם מידת־תיבון

 שחקני־הכדורגל הפוכים. מיקרים גם יש אבל ועוד, עוד כך להמשיך יבולה אני
 האהבה מחיי שבעים כל״כך לא בחייהם, 30ה״ לשנות שהגיעו האלה, הבוגרים

הביתי. למיגרש מחוץ ריגושים מחפשים והם שלהם, הקונבנציונאליים
 הלאומית, מהליגה בקבוצות ושחקני״מפתח נבחרת״ישראל חברי במה מכירה אני

 של לאפו מתחת שונות תל״אביביות יפהפיות עם טיפורי״אהבה־וסכס המנהלים
 אוהבים מאוד שהם טוענים נשואים, ברובם שהם אלה, שחקנים החוקיות. נשותיהם

 בדמות נוסף, למשהו זקוקים הם בדם האדרנלין את להגביר כדי אך החוקית, את
צעירה. מאהבת


