
החוצה! הגרושים
 בירושלים. היסוד קרן וסגן־יושב-ראש הסוכנות בהנהלת חגר הוא פרי וולף

ירושלים. ותושב ויפה, בעירה לאשה בעל הוא מזה חוץ
 לו שיש החושב אדם יש אבל וישרים. צנועים חיים וחי וישר, צנוע אדם הוא

גולדשטיין. ישראל הדוקסור חושב לפחות כך מוכתם. עבר
 רב הוא הכלליים. הציונים של הקונפדרציה יושב״ראש הוא גולדשטיין הדוקטור

אמריקאי. ומוסר עקרונות בעל ואיש לשעבר, רפורמי
 שפרי לכך אישי באופן דואג שהוא אומרות היסוד בקרן המהלכות השמועות

 מאחוריו והשאיר שהתגרש אדם שלדעתו משום היסוד, קרן בישיבות ישותף לא
 במישרה לשאת ראוי לא וצעירה חדשה אשה עם להתחתן בדי ילדים וארבעה אשה

אמריקה. שכאן חושב הוא ציבורית.

תיאטרלי ?וג
 זה עם השלימו ודויד המד! הזמרים

 רק כשהם יותר. יתחתנו לא שלעולם
 גם אמביציות להם היו אמנותי צמד הפכו
 להקים להתחתן, חשבו ■הם הפרטיים. לחיים

 יחד פעם כל ממנו ולצאת משותף בית
לעבודה.

 חדור, הצליחו. לא הללו החלומות אבל
 עזבה היא אותם שהפרה הראשונה היתד.

 אמדו■ כני למען קצרה לתקופה דויד את
 לתקופה שוב עזבה אליו, חזרה רסקי,

 עזיבה כל ועם אחר, מישהו למען קצרה
 ביטלו רבו, הם סקנדלים. דויד הקים כזאת

 מעל גם לגמרי, להיפרד חשבו הופעות,
 הרוחות. נרגעו כך אחר אבל הבמה, קרשי

 ומאושרים, שקטים במה חיי לחיות שבו הם
 אל אחד התרגלו כבר הם שאולי וחשבו

 את דבר של בסופו יבצעו והם השנייה,
הראשוניות. תוכניותיהם

 אל האחד התרגלו לא הם לא. אבל
 האחד להיות התרגלו הם להיפך, השנייה

 למסע־ההופעות יצאו הם השנייה. בלי
 בכל והופיעו כרמון, להקת עם האחרון

 כזוג רבה, בהצלחה בעולם מקומות מיני
ה אל האחד המביטים משוררים, אוהבים
וגעגועים. בערגה הקהל, מול שנייה,

 חדור, יוצאת היתד. ההופעות לאחר
ו התור, לפי הלהקה, בחורי עם לבלות

 הלהקה, נערות את מצידו לוקח היה דויד
ה, את לקח הוא האחרון ובזמן א הרק ד
הקיבוצניקית. דנית

 את ניתקו שהם כמובן אומר לא זה אבל
 קשר שאין שהבינו ברגע להיפך. היחסים,

 לבמה, מחוץ לאהבה הבמה על אהבה בין
 מספרים הם מצויינים, ידידים הפכו הם

 הרומנטיות תכניותיהם על לשנייה האחד
 עוזבים גם לפעמים, אפילו, והם והגשמיות,

 לבלות ויוצאים והמחזרות המחזרים כל את
לבד. שניהם יחד,

לא- מיקרה לחדור, קרה שבועיים לפני

 מדי יותר בחצאיות הסתובבה היא נעים.
 והובאה הכליות, את לעצמה קיררה קצרות,

 היא ימים שבוע בניו־יורק. ,לבית־ד,חולים
 היה שלה, הבמה ידיד ודויד, שם, שכבה

 לה הביא הוא שלה. ביותר העקבי המבקר
 שעות לכל הקבועים בזמנים הגיע פרחים,

 כשהבריאה. משם אותה והוציא הביקור,
 להיות מוכרחה לא שהאהבה לכם להראות
בדבר. תלוייה

המבוקש

לשם
נ

השחקים גורד■
 ביותר הגבוהה הבחורה גדול! מאורע

 בתשעה ממנה הגבוה חתן מצאה בארץ
 גדולה, לחגיגה ראוי הזה המאורע סנטימטר.

 מאי. בחודש לו כראוי יחגג באמת והוא
 באורך בדיוק ארוכה, שימלה תלבש הכלה
 שהובא מבד אלה בימים ד,נתפרת שלה,

 יעבור כן ואחרי מפאריס, לכך במיוחד
 הכרמל, במרכז קומות, שתי בן לקוטג׳ הזוג

 הסידורים וכל חדרי־שינה ארבעה עם
המתאימים.

 רק לא מפורסמת כן״זאכ, ארצי הכלה,
 היא מיקצועה. בגלל גם אלא גובהה בגלל

 ויש בארץ, ביותר הטובה דוגמנית־ד,מסלול
 יותר, צעירה כשד,יתד, בה. לראות מה הרבה
 נסעה היא חתונה, על שחשבה לפני ועוד

 ריצ׳י נינח אצל כדוגמנית עבדה לפאריס,
 חזר־ בו בשבוע בדיוק במיקצוע. והצליחה

חתנה. את הכירה ארצה
 היו שניהם פורים. במסיבת היד, זה

 שם, שהיה העם מול ומעלה משכמם גבוהים
 השנייה. עין את האחד צדו שהם פלא ואין

 ולא יפה גם שהיא לו כשהתברר אחר־כך,
 גם שהוא לה שהתברר ולאחר גבוהה, רק

 את בדקו שהם ולאתר יפה, רק ולא מצליח
להת החליטו הם שנים, שלוש במשך הענין
 למעמדם כראוי כמובן, בחתונת־פאר חתן,

ולעושרם.

 אברהם על טוב טוב להסתכל בדאי
 והבודד, הגבוה, היפה, המהנדס לשם,
בדיסקו מבוקש במצב תדירות הנראה
 להסתכל כדאי הבידור. ובמקומות טקים

 להפסיק עומד הוא כי טוב, טוב עליו
בודד. להיות
 היה פעם בודד. היה הוא תמיד לא
 איתה היה הוא לשם. לאלונה נשוי

 לארצות• איתה נסע שנים, ארבע במשך
 ושם כמזכירה, עבדה היא שם הברית,

ממנה. התגרש גם
 איינשטיין אריק עם התחתנה היא

 לו היה ומבוקש. בודד גבר הפך והוא
 לשעבר אשתו בנשים, טוב טעם תמיד

 איתן שיצא והנשים הוכחה לבך מהווה
 אוריין זוהר רובינא, אילנה במו

 מהן אחת כל שעם שביט, ועדנה
ההוכחה. את מאשרות להתחתן, עמד גם

 אשתו היא ביותר הטוב האישור אבל
ארכי היא קוריצקי ציונה לעתיד.
 בן לילד ואם גרושה יפהפיה, טקטית

 מכל פחות לא מרשימה והיא ארבע,
עליו. שעברו הנשים שאר

 יומיים הקרוב השישי ביום ינשאו הם
 אחרי מחוץ־לארץ. יחזור שלשם לאחר

 החדרים שלושת בדירת יגורו החתונה
 שלו, התכול במוסטנג יחד יסעו שלו,

 הגי- ובמקומות בדיסקוטקים יחד ויראו
להשגה. ניתן בלתי זוגי, במצב דור

אימה

(חפץ וח9חת
 הודי־ היא התחתנה רוכי״א כשאילנה

 ואף ילדים,״ לעשות כדי מתחתנת •אני עדי:
לה. האמין לא כמובן אחד

הו לאחר כשנה היום, טעו, כולם ובכן,
הזמ רובינא אילנה לא כבר היא בתה, לדת
 היום הדוגמנית. ו/או נערת־הזוהר ו/או רת

עקרת־בית. ויסמן, אילנה היא
 פעם. אף אהבה לא היא הדוגמנות את

 בעלת להיות בדי פשוט בזה עסקה היא
 זנחה זמרת, הפכה כאשר כלשהו. מיקצוע

החוש. למיקצוע והתמסרה הדוגמנות, את
מטפלת בפאריס, בביתה יושבת היא היום

 פן, פן את מגדלת מאייה, הקטנה בבתה
 מבשלת מהארץ, שהביאה החמוד הכלב

 לפעמים ויוצאת הבית את מנקה למשפחה,
ידידים. זוגות לבקר בערבים בעלה עם

 לילדה או באמבטיה, שרה. היא לפעמים
 מצב־רוח. לה כשיש סתם או שלה, הקטנה

ולתשואות. לקהל מתגעגעת לא היא אבל
 אצלה ביקרה רוכינא חנה כשאמה
 לחזור אותה לעודד ניסתה היא לאחרונה

 מלאת שהיתר, — האם כי לקאריירה,
 ללא הקאריירה למען רק וחיה אמביציות

 אם כל כמו רוצה — משפחה וללא בית
 לשלוח הציעה היא לה. דומה תהיה שבתה

 הבת אבל מהארץ. ומנגינות שירים לה
זה. על לשמוע סירבה

שמחה הבנים א□
 לעקרת־ מזמרת הפכו הם רוכיגא אילנה את לבן־אדם• לעשות יכולים שהנשואין מה
לעקרת־בית. אותה גם הפכו הם נורא. יותר עוד דבר עשו הם רודן וללידה בית,

 לא נשואיה עם בה שחל השינוי ולכן פעם, אף קארייריסטית היתד, לא רובינא אילנה
זיוה! אבל גדול. כל־כך היה

 בעולם להצליח כדי הכל למכור מוכנה היתד, שלה ד,קנאדי ליצואן נשואיה לפני
 כתובה להיות כדי להתפרסם, כדי ובלתי־אפשרי אפשרי דבר כל עשתה היא הקולנוע.

עליה. שידברו כדי בעיתונים,
 החדש בבעלה לבחור צריכה שהיא הבינה היא ועכשיו ניכשל, הצער, למרבה זה, כל אבל

שלה. בביתה טובה אשר, כמו חיה והיא בבעלה, בחרה היא שלה, ההרוסה בקריירה או

 ב.א. תואר בעל הוא וייס, משה החתן,
 מכל וחוץ וביטוח, לשמירה חברה ומנהל

 עם משפחתי קשר גם לו יש מעלותיו
מפ לא הכלה סרטים. והפקת בתי־קולנוע

 כל מלבד לה, שגם משום אחריו, גרת
 לא־רעים. משפחה קשרי יש מעלותיה,

 הכדורסלן כן־זאב, שלמה הוא אחיה
המפורסם.

 כל־כך חתן למצוא לה קשה היה האם
 בארץ ״דווקא עונה, היא ״לא,״ גבוה?

חסרים לא עתיד, יש הגבוהות לבחורות

ומשה אתי
 כולם בחוץ־לארץ גבוהים. בחורים כאן

 היה לא פעם אף קשה. יותר וזה נמוכים,
 וברור גבוהים. בחורים למצוא לי קשה

 לא אני כי הנמוכים. על אותם שהעדפתי
 היה לא אבל מגוחך. במצב להימצא רוצה

 לי הפריע לא זה תסביך־גובה. פעם אף לי
להבא.״ לי יפריע לא גם וזה פעם, אף

המשזגע
היש האצולה כל החדשה, לאופנה בהתאם

 הנזשו־ של התנוונות את עכשיו קונה ראלית
הכרמל. מיערות גע

 שלו, תמונות בביתה מחזיקה דיין רות
התמונות את ומוכרת לפטרוניתו הפכה

ו־ תמונה, רכשה דיין ין}ל לאחרים.
 הלכו שונים אצילים ועוד דויד סוזי

יוג1בעקבו|
 הללו התמונות את קונים רק לא כולם

 מהן, מתפעלים בהן, משוחחים נם אלא
את מגר,ה הוא אותן. שצייר ומהאיש
המתגורר משוגע, הזה. האיש הדמיון(,

 ישן ציורים, לעצמו מצייר ביערות, לבדו
 סביבו האגדות פרחים. ואוכל קעציס בין

ומתרבות. הולכות
 הזה המשוגע אין כמובן, היא, השאלת

 תל־אביב. למרכז שלו התמונות את מעביר
 דן מאיר הגרפיקאי בידי מצוייח התשונ(ה

דן. ממי הגרפיקאית ואשתו
 אליו יוצא הוא המשוגע, את מכיר הוא

 שלו התמונות את ואוסף ליערות פעם מדי
עזובות. ביצים כאסוף

ץ, שדן היא הצרף מו א ־  שהתפעל כן
 הראיונות בערב אותה לראיין רצה מהדמות,

 אח דן ממאיר להשיג ניסה הוא שלו.
 או היער •שם את צייר, אותו של הכתובת
אחרים. סימנים

 שאינו אמר בהתחלה התחמק. הגרפיקאי
 נמצא שהמשוגע הסביר אחר־כך יודע,

 לתת סירב אחר־כך פסיכיאטרי, בטיפול
נו השבוע הרופא. או בית־החולים שם את
למה: דע

 דן מאיר אלא אינו משוגע אותו כי
הכר ביערות ולא בקיראון המתגורר עצמו,

 הסופרמרקט, של האוכל את ואוכל מל,
היער. פרחי את דווקא ולאוו
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