
בעד נשיקת
הזמר לזוג תמונות־פירסומת

 שברחוב בדירה מטבזזם רקע על מתנשקים אביבה ואשתו אילקה
 ססידרת נחלק שנים כשש לפני צולמה זו תמונה בניו־יורק. 46
ומצליח. מקורי מוסיקאים לצמד ביותר קצר זמן תון שהפך ים

 ב־ עלתה שעבר השבוע ראשית ך*
 של בריטניה למטוס לוד שדה־התעופה ■4
 בדרכה הישראלית, הכדורגל נבחרת על אל

 כעשר איש. 20 מנתה המשלחת לוזלס.
 בשדה־התעופה המטוס נחת כן אחרי שעות

 היו עתה המשלחת. ירדה שם לונדון, של
איש. 21 בה

 וגם כדורגל שחקן היה לא 21ה־ הנוסע
 משך הוא דוזקא אולם ספורט, עסקן לא

 גם 20ה־ שאר כל מאשר יותר תשומת־לב
ב נחת הלוחש שהענק לפני עוד כי יחד.

 סביב הענקית הלחישה החלה כבר לונדון,
 הלחישה מצאה כבר למחרת .21ה־ הנוסע

 של ורועשות צעקניות בכותרות מקומה את
 שם נשארה היא בריטניה. בעתוני הנפוצים

למולדתם. חזרו ישראל שכדורגלני אחרי גם
 אשה. סתם ולא אשה. היתד, 21ה־ הנוסע

 אם הידועה. הזמרת רווה, אביבה זו היתד,
הרי אז, עד עליה שמעו לא בריטניה אזרחי

ש במימדים עליה שמעו כן שאחרי בימים
 פיר־ בעבר. שהחסירו מה כל את מילאו
 הפירסו־ כל על האפיל אביבה של סומה

 כולל הישראלית, הכדורגל נבחרת סביב מים
ה גיבור־השער סביב הנדירים הפירסומים

חודורוב. יעקב ישראלי,
 ״תעלומת חד־משמעיות: היו הכותרות

 ל־ גורמת ״אביבה הבלתי־קרואד״״ האורחת
 שילם ״מי העולמי,״ הגביע סביב שערוריה

 הלילה מועדוני זמרת של דמי־הנסיעה את
 סיפורים הופיעו לכותרות מתחת היפה?״
 שנילודתה זמרת על סיפרו הם מאוד. מוזרים

שהוז וכקמיע, כפטרון הכדורגל נבחרת אל
הישרא על־ידי או מיסתוריות למטרות מנה
הזזלסיים. הכדורגלנים על־ידי או לים

 שהופיעו ההצהרות היו יותר עוד מוזרות
דוב על־ידי כביכול הושמעו ואשר בעתונים,

 טנפילד, פאול כתב הישראלית. הנבחרת רי
דיילי הלונדוני ביומון הרכילות סור בעל
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אילק עם בתל־אביב ראיון המשך, קרואה, הלא האורחת על ברשימח מייל. דיילי חנפו׳ן

מר סוחר, ״שמואל טפסים): מיליון 4( מייל
 הנסיעה ,בעת אמר: הישראלית הנבחרת כיב

 כדורגל, טכסיסי על לשוחח במקום במטוס,
 רוצה אני הזמרת. סביב שחקני הצטופפו
מת אינן קברט זמריות משחקני; שתתרחק

ה על המתחרים כדורגל, לשחקני אימות
העולמי׳.״ גביע

 העתונות תיאורי לפי לברר, היה קשה
 ומה — אביבה עם התרחש מה הבריטית,

 יום, אחרי יום נמשכו שהפירסומים עוד
מיו כתבים מאת פיקאנטיות כתבות כללו
חיו פירסומת זאת היתד, לא בישראל. חדים
 אבל לאביבה. ולא לישראל לא כל־כך, בית

 בינלאומי. בקנה־מידה פירסומת זאת היתד,
 קשה עובדות ידועות קולנוע כוכבות אפילו

זו. מעין פירסומת להשיג כדי

★ ★ ★

זדים דאמגים מארחת

 לפירסומת בן־לילה שזכתה אשה ך*
ל מוכרת חברתית דמות היא הגדולה $ 1

 של אשתו >,29( רודה אביבה בישראל. מדי
 לשני ואם רווה, אילקה החליל ומנגן הזמר
כ רק לא שם לה קנתה יפי־תואר, ילדים
 כאחת גם אלא ישראליים, שירי־עם זמרת

הישראלית. בחברה הנודעות המארחות
 להתגבר היודעת סוער, טמפרמנט כבעלת

 שמרניים, חברה נימוסי של מעצורים על
היש המארחות בשכבת אביבה השתלבה
 התיירות מוסדות בידי המסייעות ראליות,

הזרים. התיירים על הארץ את לחבב

 לארץ הבא ומפורסם זר אורח שכל כשם
 ואת אילת את קבר־הרצל, את לראות חייב

 את גם לפגוש עליו כך הנשיא, של צריפו
 בין הארץ. תרבות של האמיתיים נציגיה

ה אביבה. נמנית ביותר הפעילים הנציגים
 ליד אפקה בשיכון רודה, משפחת של ווילה

 חברי אורח. כל בפני פתוחה תל־ברוך,
 קומפניון בזמרי החל זרות, אמנותיות להקות

 בראזיליאנה, ברקדני וכלה שאנסון לה דה
 כשהתארחו בבית, .כמו עצמם את הרגישו
 הבוהמי־למח־ בד,וזי שם, אביבה. של בביתה

יש אמרגנים חי. תרבותי קשר ,נוצר צה,
מבק מראש, לאביבה מטלפנים היו ראליים

 שעמד זר אמן באירוח לעזור אותה שים
 ל־ כרטים־הזמנה לה ושולחים ארצה, לבוא

 האיש את ותכיר שתבוא כדי הצגת־ר,בכורה
הקלעים. מאחורי

החברתי, למעמדה אביבה הגיעה בה הדרך,
 אביבה, היתד, למעשה קלה. כה היתד, לא
רגי נערה אמידה, תל־אביבית למשפחה בת
ה בבית־הספר לימודיה את שסיימה לה,

ה התיכון בבית־הספר למדה הכרמל, עממי
 זמן־מה ולמדה מורה להיות שאפה חדש,

גבעת־השלושה. של בסמינר
 ברחוב •17 בת בהיותה חל בחייה המיפנה

 ידיו, בחברת בלכתה בתל־אביב, דיזנגוף
 איל־ כיום רבינוביץ, הלל את אביבה פגשה

 ונאה־ גבה־קומה גבר היה הוא חזה. קר,
מבו היד, הוא עמוק. גברי קול בעל מראה,

שנה. 12ב־ ממנה גר
 ש־ באקו הרוסית עיר־הנפט יליד אילקה,

 למד ,3 בן בהיותו לארץ שעלה בקווקז,
 במשך שאף ערבי, בחליל־רועים להפליא לנגן

 לחבר־ והפן־ זמר־אופרה להיות שנים ארבע
 ב־ במשבר. שרוי היה תקופה באותה קיבוץ.

הברי בצבא לחיל־התותחנים התגייס 1941
 את ואיבד בתאונה זמן כעבור נפצע טי,

הראשו מאשתו התגרש יותר מאוחר רגלו.
 מארחת לאחרונה שהיתה מי מאירה, נה,

 אלה בימים ושהתגרשה התיאטרון מועדון
השני. מבעלה

הפ לאביבה אילקה בין הקצרה ההיכרות
חודשים כמה כעבור עמוקה. אהבה כה

£5$ ״ שילמתיר ״לא
דמי־הנסיטה, את שילם כי השמועות לנכונות שנשאל

לילה! מועדוני ״זמרת
שירי־עם.| כזמרת יותר ידועה בנידיורק, חביבי במועדון
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