
נערת־הצל־יעוינו
 היא התל־אביגית לבקוביץ נילי
 נהוגים לה הולך הצלחה. עם בחורה

 לטובים, מתכוונת ואני — יותר חטובים
לסנובים. או למפורסמים רק לא

ה היתח בהתחלה :בעצמכם תשפטו
 של חברתו והנלונדית התמירה ילדה
 התל־אביבי הרופא חרוזי, יזהר ד״ר

 נער- בתל־השומר, בנית־החולים הצעיר
הדיסקוט בכל חיים העושה שעשועים

קים.

 דויד עם זמן־מה הסתובבה אחר-כך
שזה אחרי המאוכזב, המיליונר שיף,

נילי
 אלה והיפה הצעירה מאשתו התגרש

 עם דויד מצא אותה שפירא-שיף,
קצין־צנחנים.

 בהם והפינוקים המתנות למרות אבל
 כנראה היה לא זח שיף, אותה פינק

מחפשת. שנילי מה בדיוק
מח היא בדיוק מה התברר השבוע

והכוונה, ובעל-צל״ש. דוקטור : פשת
ל אלא חרוזי לדוקטור עוד לא הפעם,

 העובד שמו, גליק יצחק אחר, דוקטור
 ״בילינ- בבית-החולים כרופא בימי-שלום

 במלחמת־ששת- צל״ש קיבל ואשר סון״,
המצטיינת. פעילותו על הימים

לאח נפרד ,38 בן כבר שהוא יצחק,
 הנמצאת ילידת-בראזיל, מאשתו, רונה
 גליק ד״ר ואילו בחופשת-מולדת. עתה

בחופשת־אהבה. נמצא

ביותו הנאה היצוא
אכספו־ הבינלאומי היריד להיערך כשעמד

כמו החליסד■ שבקנאדה, במונטריאול 67
 לעודד כדי ביתן, שם להקים ישראל גם בן
שלה. הייצוא את

 נסעו ובסיגנון, בחן זאת לעשות כדי
וחמודות. ישראליות דיילות־ביתן 13 לקאנדה

מוצ הכי הייצוא היה מה התברר השבוע
עצמן. הדיילות ישראל: בביתן לח

 של בנשואיד, כל, קודם התברר, זה
 חיפאית סטודנטית ),21( פיינר יהודית

 הקאנדי־ לבחיר־ליבה שנישאה ושובבה, יפה
 והעמיד לחיפה בא אשר אירכינג, יהודי
שעבר. ג׳ ביום בעיר־הכרמל, חופה

 קיה בשם יפה דיילת תלך אחריה
 לסטודנט־לרפואה שתינשא ),24( הרורד

במונטריאל. כן גם פגשה אותו
 של בתו מני, רעיה היא השלישית

 מני. אליהו העליון בית־המישפט שופט
 הקא־ היהודים מכל להימלט הצליחה רעיה
 שבאו הטובות, האמהות עם הטובים, נדיים
 לארץ, חזרה בדרכה אולם פניה. את לשחר
בפח. נפלה

ב הכירה אותו צרפתי בחור הוא הפח
פאריס.

 למשפחה בן צעיר, סוחר הבחור,
 כחודשיים לפני הגיע עשירה, פאריסאית

הכבירה רעיה ימים. לחמישה בדיוק לארץ,

מ ע פ ת ל ה ר ו מ ם1ה ל ו

ת ש ן א י ח ל מ ה
 זלצר בפרחים) אלי (דבר דוכי המלחין

 בשנית נשואיו חדש: ישראלי שיא השיג
 מאשתו גירושיו אחרי ימים שלושה נערכו

הג בעולם גיל. גאולה הזמרת הראשונה,
 מזמן; כבר שנשבר שיא זהו והרחב דול
 זה ישראל, כמו מתפתחות במדינות אבל

ל דורשת ישראל דת כי ממש. של הישג
 ונשואין גירושין בין חודש לפחות המתין

בשנית.
 שגי־ משום זאת לעשות היה יכול דובי
ה כלתו בניו־יורק. נערכו (הדתיים) רושיו
 הגירושין, מטקס שיצא לו המתינה חדשה

 שם לערוך כדי למקסיקו טסו הם ויחד
 אפשר כאלה בנשואין מקסיקניים. נשואין

 שום בלי קאתולית נוצריה עם יהודי לחתן
 האי־ האופנאית הפכה כך מיוחדות. בעיות
 פונטאנה גרציאלה הבלונדית טלקיה
זלצר. דובי של לאשתו

 מזה ישראלית כבר בעצם היא גרציאלה
 מלחמת־ אחרי מיד לארץ הגיעה היא שנה.

 הישראלית, לאופנה לסייע כדי ששת־הימים
דוכיוסייעה הייצוא מנון למען דגמים תיכננה

מת״וז־הקסנו) הנמר
 יוסף ולזמר לשחקן מלאו אלה בימים
ד נ ל ו  שלו בדרכון בעצם. אביבים. 61 ג

 לעצמו להוריד צריך היה הוא ני ,59 כתוב
 סרסיפי־ ולקבל ארצה לעלות כדי שנתיים,

קאס.
 מיה לאשתו נשוי כבר גולנד יוסף

בת להם ויש שנה 27 מזה ארכטוכה

גולנד
מנו אבל .15 בת חמודה  לא היה הוא בז

 הגדולים ההוללים אחד היה הוא :רווק מתם
ממש. נמר הקטנה, תל־אביב של

דה אפיזו ה תר החזקה , ר,' שאני ביו ב  זו
ת גולנד, הנמר השבוע לי סיפר ע ג נו באש ,

 שהתאהבה מאוד ידוע רופא של תו
בסוף צעיר. במוסיקאי לוהטת אהבה

ר הוא אחריו, חיזרה היא  — אחריה חיז
הג הלכו, והשניים מינ  אל ההם, הימים נ
ת. לו החו
אבל ת , שו לה, כה היתה שלהם ההתרג  גזו
ה להיפרד יכלו לא הקריטי שברגע  מעל ז

ר, כה היה המצב זו. לק נאלצו שהם חמו
הובלו והשניים שכנים באו לעזרה. רוא

 היחידי שהיה הידוע, לרופא — לטיפול
 ה־ על לדבר הפסקנו לא שנתיים בסביבה.

ח.- מיקרה הז
אבל עצמו. בגולנד כל־כן נוגע לא זה  י ,

תי לא גם אני  אומר. הוא בצלחת,- ידי טמנ
לא  צבע חן. לי היה אבל יפה הייתי ,

 המבהיקות והשיניים שלי התכול העיניים
המתאים. הרושם את עשו

בר הג דוו היה התורן ,הנאה הגוף בעל ,
ל קא א ו מ . ש י ק ס נ ד ו ת כל ל הש הרזו

 פרפר היה הוא למזלי אבל אחריו. תגעו
ת קבע ובעיקר אז, גם שו  רומאנים וניהל פגי
 כך במיטבחי־הפועלים. שעבדו הנערות עם

 יותר מנות קיבל והוא פרוטקציה, לו היתה
הגנו גדולות.  ומנתבי-אה־ חוויות להחליף נ

אני.' רודנסקי בות, ו
ת: שיטות־חיזור ליוסף היו ריו  הוא מקו

ת על להן לספר נהג  את לקרוא ושדים, רוחו
שות, וכשהן כף־ידן, שה הפליט: מתרג א , 
 את ממנו ולקבל לגבר הכל את לתת צריכה
לעניין. ניגש היה ואז הכל.-

 תפסה לא אשתו אס גולנד את שאלתי
תו ״ פעם. אף או כן, ם מחייך, הוא , ע פ , 
ת־מלון אחת.  את לבשתי קמתי, בחיפה. בבי

ו מכנסי־הפיג׳סה, על החליפה של המעיל
אחריה. רצתי

ה מי  של המרכזית לתחנה רצתי נעלמה. ,
שבת אותה מצאתי ושם חיפה ס. יו טובו  באו
 ונשאר הז׳אקט את מוריד שאני או ,צאי

מה!׳  תשמור שלך ההצגות ,את איימתי. בפיג׳
והאוטו — ענתה בתל־אביבו׳ שלך לקהל

ת לקחתי נסע. בוס  אחריה ונסעתי מכוני
סנו.- שם לתל־אביב. התפיי

 דובי את הישראלי. האופנה שבוע [בעריכת
 האמרגן שערך במסיבה במיקרה !פגשה

 הצגות 350 מלאו כאשר גודיק, [גיורא
מנגינו את הלחין שדובי קזבלן, למחזמר

תיו.
 האי- האופנאית בין הידידות כשהתמתחה

 בפאריס, הוא הקבוע מגוריה שמקום טלקיה,
 למסקנה דובי הגיע הישראלי, המלחין לבין

 בינו רשמית גושפנקה לתת הזמן בא כי
 האחרונות בשנים שכן גאולה. אשתו לבין

השדים של הפרטיות הקאריירות התפתחו

גרציאדה
 לעיתים רק נפגשו והם שונים, בכיוונים
רחוקות.

 גאולה הבנה. ותוך בידידות נעשה הכל
 דובי של תוכניתו ועל גרציאלה על ידעה

 על ויתר ודובי עליו, ויתרה היא לשאתה.
 גאולה אבל בסביון. שלהם המשותפת הווילה
 להתגולר הצעיר לזוג להניח מוכנה היתר,

לארץ. שתחזור ועד שיסתדרו עד זו בווילה
 אחרי עכשיו, שדווקא הוא שמצחיק מה

 יחד יחיו ודובי שגאולה נראה הגירושין,
 לקבל עומדת גאולה אחד. במקום רב זמן

 בברודוויי. חשוב במחזמר ראשי תפקיד
 בקרוב תועלה שם לברודוויי, נוסע דובי

 המוסיקה עם מאנגר, איציק של המגילה
 המחזמר שגם הסיכויים כל ישנם שלו.

 בברוחויי, יועלה האנגלית בגירסתו קזבלן
רב. זמן שם לשהות ייאלץ שדובי כך

 ישאיר לא הוא שעכשיו הוא שבטוח מה
 בתל־אביב. לו להמתין החדשה אשתו את
 שוב, לדובי ולהינשא להתגייר מתכוונת היא

כשרים. יהודיים בנשואץ

 אורי העיתונאי היה אחר רבא גברא
אצלו גולנד: לדברי אמרו, עליו ׳קיסרי, , 

 משמשים ,האסנותי והחוש האסתטי החוש
ה,״  לכתוב מסוגל היה כי על בעירבובי

 במילים.• המתחילה הצגת־אופרה על ביקורת
ת מר הז ת , שי מין השלי  נהררת,- היתה מי

יפהפיה. אלא אינה כשנערת־המקהלה
הג גס קיסרי  רא־ גולנר, לדברי לקבוע, נ

ת ת יוני הק תל־אביב של ולזנורות לכוכבו
 למחרת בערב. תשע בשעה במשרדו, — טנה

נלהבת. ביקורת הופיעה
בן, והיתה, מו  הארץ שכל פרשה עוד כ

 חנה בין הסוער הרומאן עליה: דיברה
א נ י כ ו שרת הצעירה ר  המשורר לבין והמוכ

ביק ממנו פן אלכסנדר היפהפה ,הצעיר
 שנשאה בת־אהביס — וקיבלה — חנה שה

רוכינא. אילנה שם־אימה: את בגאווה
 הוא אס לסיכום, גולנר, יוסף את שאלתי

שב היום. של הצעירים על שעלה חו
-? אני ? הצנוע, הנמר אומר , אני  אנחנו ,

 של לצעירים בהשוואה מאור, חלשים היינו
היום.״
שים הם בטוחה. נל־כך לא ואני  מעט עו

 הרבה די עשה גולנר יוסף ,הרבה. ומדברים
שנים. וכמה עשרים כעבור רק ודיבר —

תכונן הוא 7היום גולנד עושה ומה לנ מ
שיג כרי לארצות־הברית, סוע מון לה ל סי
ה את השלום. נושא סל מוסיקאלי סרס

בן. גולנד, כתב תסריט כמו

 היהודית מבני־האצולה הם הוריה כי לו,
 לסתם שתינשא יסכימו לא ושהם החברונית

עשיר. הוא אם אפילו — גוי
 את להציף והמשיך לצרפת חזר הבחור

 כשלושה לפני בתחנוני־קורספונדנציה. רעיה
 בו ממישרד־הסעד, רעיה נעלמה שבועות

סוציאלית. עובדת היא
 שם לציריך, ימים לחמישה נסעה היא
 מעמד באותו הפך אשר הידיד, לה המתין
הוריה. של וחמתם אפם על — לארוס

 להקים כדאי למד, מבינים אתם עכשיו אז
הבינלאומיים? הירידים בכל ישראלי ביתן

 ב־ שיתקיים הבא, הגדול היריד גם אגב,
 הורי״הדיי־ אצל בעיות לעשות עלול ,1970
 שב־ בטוקיו ייערך הוא המסורתיים: לות
 נל־כך על יודעת לא למשל, ואני, — יפאן

וישראל. משה דת בני שהם יפאנים הרבה

המחר הזוג גירוש*
סי אדווה נעימי טוב ובמזל טובח בשעה התגרשו השבוע ב׳ ביום  סחה. ונו

 האחרון סוף־חשבוע את :החתונה מו סוערים פחות חרבה דווקא היו הגירושין
 הלנו אחר־כך בתל-אביב. שרתון במלון ועושר באושר השניים בילו שלהם

 שונות. מעדות אנחנו כי משתווים לא ״אנחנו :נעומי הצהירה ושם לרבנות
גרמניה.״ ואני תימני ממוצא הוא

 שיירי- עם גירושיה את לחגוג לחיפה, נסעה ונעומי הגט, את קיבלו הם
 מימי — שלה עדת-חגט גם שהיתה — בבית״אמה נותרו שעוד חשאמפניה

השיגעונית. חתונתה
 אדוות, געומי עכשיו אומרת נשואין,״ ששמו הזח העסק מכל לנו שנשאר ״מה

ה:  שלא אחת ועין צלקות כמה עלי, שלו מחיריות ברגל גדול חור לי, ״ז
רואה.

לו:  כל ועוד משותקות אצבעות שלוש אינדיאני, כמו צלקות מלא פרצוף ״ו
סימנים.״ מיני


