
נפרד עופרים אבי

שריר יפה
 קראה שלי!״ העשיר בסדר, הוא ״הפעם

 נערת שריר, יפה בהתלהבות השבוע
מקנ חברות מסובבת כשהיא ,1966 ישראל

 להתגבר יכולות אינן אשר ומעריצות, אות
הצ עם מלנת־היופי שיפה׳לה, העובדה, על

מהן. סוף־סוף יצאה רות,
 אפילו והיא להתחתן, עומדת יפה כי

 אמריקאי, עם מי? עם רשמית. מאורסת
 עשיר זאת בכל אבל מיליונר, לא כמובן.

 מפיק תסריטאי, כרנר, דויד כי רע: לא
לחו דולאר 5000 זאת בכל מרוויח ובמאי,

 לירות אלף וחצי 17 כמו משהו שהם דש,
ישראליות.

 שם הניו־יורקית, בטלוויזיה הכירו הם אז
 לאחר ושמלות, בושם בהדגמת יפה עסקה

 משהו או חודשים ארבעה לפני שברחה,
לחו״ל. נוספת פעם כזה,

 לפני כבר לברוח: טובה סיבה ליפה היתה
 היה לאירופה. רק כי אם לחו״ל, נסעה כן
 יפהפיות של מסיבת־ראש־השנה בעיקבות זה

 גם נכחו בה הזרים, המיליונרים עם תל־אביב
 ומיל־ רדזוב, נורמאן היהודי המיליונר

או הזמין הבלגי רב־תושייה. פלגי יונו*
 חד־ כרטיס־טיסה לה נתן ואף אליו, תה

 אחרי איתו, רבה היא כאשר אבל סיטרי.
 כרטיס לה לתת סירב בבלגיה, ימים שלושה
בחזרה.
 ללונדון עברה .הקצרה, בדרך בחרה יפה

 נור־ של בדירתו בהיעדרו, התגוררה, ושם
 כשחזר אבל חברה. עם יחז רוזוב, מאן

 במצב הדירה את ומצא התמים המיליונר
 השתיים את ביקש בעיניו, חן מצא שלא

 למקום לעבור הכבוד, ובכל רבה בעדינות
אחר.

לאמרי קפצה ומשם לישראל חזרה יפה
 היא עכשיו אותה. הכירה לא שעוד קה,

 בחברת רק אבל !— לשם לשוב מתכוונת
ארוסה.
 הדרכים את סולל שהיופי אמרתי תמיד
ביותר. האומללות לנערות

ש... נבון האס
 בלתי־רשמיוג אך חגיגית סולחה •

 חיים השחקן גין השבוע, נכרתה,
ל והצנחן בעל־הדיסקוטק לבין בנאי
 שבשבוע אחרי — ינוקא משה שעבר
 לינוקא, נוראות צרות חיים עשה שעבר

שלו! בדיסקוטק לא ודווקא
ה למדי, מפורסם שיהלומן •
מ קשות הסתבך באיש־חברה, גם ידוע

 אפילו החוששים ויש כלכלית, בחינה
ז בענף לעתידו

אפי הפרידה נשף נתקיים השבוע  ל
סגל, פרדריקה של בדיסקוטק עופרים

ל ושחקניה ישראל אמני היו אמורים בו
 ביותר המצליח הישראלי הכוכב מן היפרד

באירופה.
 בטונות ויסקי היה; — בשפע שאמפניה

 אבל היה; — השולחן על פרחים היה; —
שם. היו ולא כימעט אמנים

 והיו פלטה, כוכי השחקן היה נכון,
ומ חיפה מתיאטרון ותיקים, חיפאים כמה

 פד״ ראוכן גם והיה אחרים, מקומות
סנטימנ מתוך באו החיפאים אבל .3יות
ש משום ובר־יותם עיר־הכרמל, לבן טים

 סרט לעשות הולך הוא שם למאלטה, בדרכו
 כמו בעצמו מרגיש כבר הוא בינלאומי,

 אותו מחייב וזה בניכר, המופיע ישראלי
אבי. עם מסויימת לאחוזה
נו ועצוב מאופק, שקט, היה עצמו אבי

העיתו עם המפורסמת הסולחה על־אף רא.
שהפ כנראה מרגיש לא הוא והראדיו, נות

עליו. להתלבש סיקו
אח מסיבה עצוב גם היה הוא אולי אבל

נוספות ידיעות ארצה הגיעו שבוע אותו רת;

 אסתר לבין בינו האמנותית הפרידה על
 השאר, בין כתב, עופרים־רייכשטאט.

קוויק: הגרמני השבועון
 אסתר השמועות. את להשתיק ״אי־אפשר

.בקרוב ייפרדו עופרים ואבי . .
ש העובדה הללו השמועות אח ״מלבה

ה בן זייד, נועם אתי, של הצעיר אחיה
ל החליט ואשר ישראלי, זמר שהוא ד!׳

 לצידה ולהופיע לצמיתות בגרמניה הישאר
אסתר. אחותו של

 כבר מתנדנדים לאבי אסתר בין ״הנשואין
 שאבי כך על מאושרת אינה אסתר מזמן.

הפרט־ לשעשועיו הפנוי זמנו את מקדיש

ואחי־ אסתר

אפי
 עכשיו עד אבל בבית. אותה ומשאיר יים,
 היה לא לאסתר כי פרידה, על חשבו לא

בן־זוג.״
 ללונדון. כמובן, אסתר, נסעה בינתיים

המ והולכי־רכיל, בחו״ל, עדיין אחיה אבל
 העופרים, של הפאנטסטית בהצלחתם קנאים

 עובדה בין אמיץ קטר עדיין שיש אומרים
 הנאמן, בעלה אבי, כי העובדה לבין זו

אשתו. של מצידה ממושכת תקופה נעדר

— מאמריקה גוי עם לחזור תעיזי ״שלא
 אסתר אמא איימה מיליונר!״ הוא אם גם

 ישראל של היופי מלכת בתה, על כבירי
 יצאה שזו לפני כפירי, פתיה ,1967

 במיאמי הבינלאומית מלכות־היופי לתחרות
ביץ׳.

ועל־ טובה, ובת טובה בחורה היא בתיה
 אסתי אמא של הצו את להפר העזה לא כן

מומה. ואבא
 השבוע, בבירור, לראות, היה אפשר זאת

מ ועוד צבר דווקא לאמא־אבא כשהביאה
ן חזרה: ן1ר ר מ ל פשוט סטודנט ),26( ת

של הראשון הפרקליט של בנו אבל משפטים
יעקכ עורן־הדין חדדה, הקטנה העיר

רותמן.
 ומסתובבים חברים אצל הכירו ובתיה רן
 החתונה היתה השבוע חודשים. כמה כבר
ב־ למלכה, וכיאה המלך, כיד נערכה והיא

במשפחה נשאר זה
עקשנית. בחורה היא ארקין־כהן גליה

 רייס״ מאגדי עם להיאבק אפילו מוכנה היתה שאולי, רפי את לתפוס רצתה היא
 בארץ. היא עוד כל — יותר או פחות הקבועה, בחברתו לזכות כדי ההרה, דייוויס״יטאולי

מדי. תקיפה מאנדי לה. הלך לא זה
אחרות. בדרכים להתנחם גליה החליטה אז

 גבוה בחור של בחברתו ושוב שוב גליה נראתה הלילה, של הקטנות בשעות השבוע,
 י־פי. של אחיו שאולי, טדי אלא שאינו ונאה

זו. בחברת זה מאוד ושקוע מאוד, מאושר נראה הצעיר הזוג
במשפחה. נשאר שזה העיקר להגיד: רק אפשר זה על

סול. דל קאזה בארץ, יקרה הכי מסעדה
 בדוויים, שייכים ביניהם אורחים, המון היו

 אשר במתנה, כבש שהביאו חברי־צד־החתן,
 אירגן והחגיגות הטקס את במקום. ניצלה

 בחתונותיהם טיפל שגם מי הידוע, מנטש
יל דיין יעל אחותו ושל דיין אפי של
שר־הביטחון. של דיו

 התנשקו רקדו, צהלו, מרוצים, היו כולם
הת וכאשר בוקר. לפנות חמש עד ורקדו
 שמחה. של דמעות אתי אמא בכתה פזרו,
 ולא ממנה, הרחק לא בארץ, תישאר בתה'
גוי. מיליונר וחלילה, חס במשפחה, יהיה

מסיבת
החוקים

שבאופנה. דבר היום הן צבאיות חתונות
 צעיר וקבלן השעשיועים נער עושה מה אז

ב לזכות כדי קפל[, (״תחש״) נחום כמו
ו חיילת לאשת נושא הוא צבאית? חתונה

יע סגן-אלוף בדרגת צבאי שרב לכך זוכה
 ואלופי־מיש־ אלופים ושכמה חופתו את רוך

איתו. לחגוג יבואו נה
 סכנה היתה חודשים, כמה לפני אחד, לרגע
נד היה צבאית. חתונה תיערך לא שלתחש

 ראשונה סמלת המיועדת, שכלתו לו מה
 המשפחות אחת בת ילובסקי, ציפורה
 בו. רק דבקה אינה נס־ציונה, של המיוחסות

הקס מרבד במועדון אקדח אז שלף תחש
 כדי בתיקרוז וירה שרתון, מלון של מים

 להסתבך לו שגרם דבר מחאתו, את להביע
החוק. עם קצת

 והשבוע שלהן את כנראה עשו היריות
ל נשואיו טכס את לערוך תחש היה יכול

 בין בהרצליה. שלו המהודר בצריף ציפורה
כמו אלופים למצוא היה אפשר האורחים

זאבי, ג״גאנדי״) ורחכעם וייצמן עזר

ובעלה כבירי במיה

ההקריוז בעת תחש

 ארו־ ושורה בנין עמום כמו אלופי־מישנה'
 חבריו יותר, נמוכות דרגות בעלי של כה
ציפי. של הבטחוני אחיה של

 לא אבל צבאית, חתונה זח צבאית חתונה׳
 במיוחד תחש לו תפר לכן להגזים. צריך

 כמו ונראה לבנה חליפת־ערב המאורע לכבוד
 הצי של ומהודר מצוחצח אמיתי אדמירל

השוויצרי.
אסו הכניסה (״לעיתונאים המוזמנים 250

לג המידשאות, על שרטטו תחש) פקד רה,״
השול מעל סנדביצ׳ים וזללו הויסקי את מו

 שאת מפני ונחמד סולידי היה הכל חנות.
 במסיבת וחבריו החתן כילו שלהם המרץ

 בה לכן, קודם לילה לכבודו שנערכה רווקים
וה ההוללים רווקותו מימי פרידתו את חגגו

סוערים.
 ביותר המוזרה הרווקים מסיבת היתה זאת

 מסיבת־ לחתן עורכים בדרך־כלל כי בעולם.
 שם היו הפעם גברים. רק נוכחים בה רווקים

 שתי רקדנית־בטן, לשם הזמינו נשים. גס
ת גם מיוחדת ובאטדקציה אמריקאיות תייח

ארקין. גליה את
למסי הוזמנה לא המיועדת שהכלה ברור

 לא אבל גברים. מסיבת זאת הרי כזו. בה
 שם שחיה מה כל לחשוש: מוז לה היה

 והנוכחים בלילה וחצי אזות בשעה נגמר
הגבול!״ את עברנו ״לא בסיפוק: העידו


