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במישפחה

שמ אריה שד״ר היא ידועד. עובדה
 בבית־החולים הילדים מחלקת ראש חה,

 מתגרש בירושלים, הדסה האוניברסיטאי
 ובעלת־הבוטיק הדוגמנית־לשעבר מאשתו,
 יודעים בולם לא אבל מובאי׳וף. נחמה

נישואים. גם אלא גירושים רק אין שבהדסה
 המוחה־לתזונה את למשל, קחו, עובדה.

לגי נשואה שהיתר, שלומאיוף, עדנה
 אכולעפ־ שייע ד״ר שערי־צדק נקולוג
 ממש והנה ממנו, התגרשה אחר־כך ייה,

 גינקולוג עם מתחתנת היא אלה בימים
החתו מסיבת את רוזן. אלי ד״ר הדסה,

הירושלמי. בדראג־סטור יחגגו הם נה
 שערי־צדק, הדסה, שאמר? מי אמר איך

במישפחה. !רופא שיש העיקר חשוב, יזה מה

והמסטיק חינה

ת ח א ה

ה ח לי צ מ ש

ר ד ת ס ה ל
 זה, את עושה היא איך יודעת לא שאני בחיי

רביד. רחל היפה השחקנית
הס החתיכים, להן שנגמרו בוכות שכולן בזמן

 מנהל-החברה עם סוערת ידידות לנהל רחל פיקה
 גידי הצייר עם יותר קצרה ידידות שיממן, יורם
 גאון, בני של סגנו הוניג, דני עם חברות עוד לוי,

 אותה פגשתי וכעת תדיראן, של המכירוךנ מנהל
 ושמחה עליזה כשהיא בירושלים, הקטנה בגלרייה
 לעת-מצוא, ומורה-הנהיגה המשורר של בחברתו

י ככה לה רע מה בינינו, בן-חורין. חנן הירושלמי

 שוקו־ חבנות שלישיית את מכירים אתם
לא. אני ? לד־מנטה־מסטיק

:על־בטוח יודעת אני אחד דבר אבל
תענוג. ממש לא־נורמליות, חתיכות הן

 את זד. מכירה, כן שאני מי את אבל
 תשאלו. אל אילן, מה אילן, איזה אילן.

 ביותר. שמור סוד הוא שלו שם־המישפחה
 ״היפה.״ אילן נראה. זה כך לפחות, או,

וזהו. אותו, מכירים ככה
 שוקולד־ השלישיה עם מתקשר הוא ואיד

הו אני בדיוק זה את או. 1 מנטה־מסטיק
לכם. לספר לכת

 הוא היפה אילן אחרים, כרבים שלא
 שלו הכחולות והעיניים אמיתי, יפה באמת
חתיכות. של ארוכה רשימה כבר הפילו
 שהיתר. חווה, הראשונה, באשתו החל
 יהד של הצמודה חברתו הלא־רחוק בעבר

 דרך — ארוכה תקופה במשך ץ נא רם
 מי טובמאייר, אן הדוגמנית־השחקנית

קתמור. ז׳אק הבמאי של אשתו שהיום
שהת מי רימון, רינה גם לו היו בדרך

 פטפאני, בשם אחת ועוד לא־מזמן, חתנה
 שם־מיש־ בלי משום־מה היא גם מאילת,

אצלם. מידבק כנראה זה פחה.
 גם שנייה, אשד. גם לו היתד. אחר־כך

שמספרים. כפי רצינית, חתיכה היא
 הצמוד החבר הוא אילן לידיעתכם, וכעת,

 סוגרים אנחנו וכאן הולצמן. רותי של
הש של המסטיק היא רותי כי המעגל, את

 היחידה והרווקה העליזה, המזמרת לישייה
העליז. בטריו (עדיין)

רביד ורחל כן־חורין חנן
משוגעים חיים

 לספר רוצה שאני אחת שחקנית עוד
 תיאטרון שחקנית היא השבוע, עליה לכם

שטרן. יעל ז״ל בימות
 בעלה עם ביחד שנה לפני נסעה יעל
בלונדון. תיאטרון ללמוד רובי,
 באנגליה שנקרא במה לו התמקם הזוג

ללימו ונרשם גרין, בגולדרס ״בד־סיטר״
סנטר. דראמה בלונדון דים

 סיפרה בהם כרוזים הפיצה שיעל בזמן
זמ שהיא העשירים גרין גולדרם ליהודי

באי להופיע ומופנה מישראל שחקנית רת,
 ועוד ובבר־מצוות, בחתונות ובעברית דיש

 עבודה דובי לו מצא חגיגות, וכהנה כהנה
יש סטודנטים המעסיקה ג׳יליס, במיסעדת

 עולה לכם, שתדעו ללמוד, כי רבים. ראליים
 כמה אחת על ולחיות בלונדון, כסף הרבה
צריך. צריך? ולהתפרנס — וכמה

 את לבקר באה יעל היתד. מפה־לשם
 היתד, ולפעמים שלו, במקום־העבודה בעלה
 של הקטנות השעות עד לו מחכה אפילו

 אליה ניגש האלו הפעמים באחת :אז הלילה.
 בולט, אירי מיבטא בעל ארבעים, כבן גבר
 שהאירי הסתבר שיחה. מגלגלים החלו והם
 לבי.בי.סי. תסכיתים וכותב מחזאי, הוא

 גילו מייד הרי שחקנית, היא שיעל ומכיוון
רבים. משותפים נושאי-שיחה

 אחת, פעם והאירי יעל להם ישוחחו וכך
הלאה. וכן שלוש פעמיים,
 משוחחים, עדיין הם קרה. מד. ותראו

 על לא הפעם אבל הזה, היום עצם עד
 ש־ הקרובים. נישואיהם על אלא תיאטרון

מבע הגט את יעל תקבל כאשר יתאפשרו
רובי. הישראלי לה

ף1ים־ס
ל ס רי ב1 שד ב ה

 ספרוני, רותי את זוכרים בוודאי אתם
ה השימלה בגלל בעיקר שנודעה הזמרת
 לפני מהארץ לנו נסעה דנתי שלה. אדומה
 לחזור מבטיחה כשהיא חודשים, שלושה
עקבותיה. נעלמו ומאז שבוע, כעבור
 הסוד את לכם לגלות יכולה אני היום
 שבוע משך להופיע נסעה רותי הגדול•

 השמות שני בעל במועדון בילבד אחד
בבריסל. זהב, של וירושלים סברה
 תאמינו. לא שבוע, לעשות שיכול מה
 בה. התאהב ל׳אן לשם העונה בלגי בחור

כ אבל רגיל, זה — מתאהב כשבחור
 מועדון־לילה שלו לאהבה קונה שבחור

 כדי אז מיוחד. סיפור כבר זה שלם,
 בברי־ להישאר טובה סיבה לרוחי שתהיה

 היא ועתה המועדון, את דאן לה קנה ׳סל,
 המשכורת כשאת לילה־לילה, בו מופיעה

שלה. מהחבר מקבלת היא

 הדרך) תפילת — שלו(שלום שהסרט זד,
 הצליח ולא המילחמה פרוץ עם התנגש

 של ידיו את ריפד, לא מיסחרית, מבחינה
 בזמנו שהיה מי יושע, יקי הצעיר הבמאי
 הוד שהיא אחרי בנאי, אורנה של החבר
ועכ נברי, הגשש הראשון, מבעלה גרשה

 בבני־ וגרה אדוקה לה נהייתה היא שיו
החדש. בעלה עם ברק

 ריפה לא בפירוש זה שאמרתי, כמו אז,
 דורית, היפה, אשתו את לקח יקי ידיו. את

 מיניבוס קנה הוא שם לבלגיה. איתר, ונסע
 פסטיבלי- כל את האשד״ עם יחד וחרש,

 את להציג בניסיון אירופה, של הסרטים
התחרויות. למיסגרת מחת שלו הסרט

 שהשתכנו אחרים, כבמאי־סרטים שלא
 את ודורית יקי בילו במלונות־פאר, להם

מי הותקנו בו שלהם, במיניבוס לילותיהם
הטל- את השיכלולים. כל עם ומיטבח טה,

יושע יקי
צוענים חיי

 קיבל, וגם יקי, עשה שלו העיסקיים פונים
ציבוריים. בתאי־טלפון

 עימהם המפורסמים והמפיקים הבמאים
 בפסטיבלים יקי הסתובב ובחברתם נפגש

 שהבחור בדעתם אפילו העלו לא השונים,
 מהם, כאחד והתנהג סידטו את להציג שבא י

 ואל מיניבוס אל הערב בתום חתר היה
אחת. קטנה אשר,
 ההרפתקאה על אז — אותי תשאלו אם

שלם. סרט לעשות אפשר לבד הזו י

 מי הירושלמית, ריי חנה את זוכרים
 חנה, אז ? 1964ב־ ים־סוף נסיכת תה שהי

לאמרי שנים כמה לפני נסעה לידיעתכם,
 רפי הארכיטקט עם התחתנה ושם קה,

בן. לו ילדה ואפילו אלקין,
 בארץ, ריי חנה ביקרה קצר זמן לפני
 הפעם היתד, הקודמים, כבביקוריד, ושלא

 להתגרש שבאה סיפרה היא מאוד. עצובה
הגי אחרי מייד וכי הארכיטקט, מבעלה
 לוושינגטון, לשוב מתכוננת היא רושים

 במפעל כמזכירת־מחלקה עובדת היא שם
גדול.

לוושינ נסעה באמת שחנה למרות אבל,
 היא שבקרוב קטנה ציפור לי לחשה גטון,

 באמת אני סופית. והפעם אלינו, חוזרת
הולצמן(משמאל) רותיריי. חנה מאוד, נחמדה בחורה היא שמחה.

היופי זה החיים
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ריי חנה
עצובים חיים




