
התחתנת שביט ציפי
 שאני היא האמת אבל עלי, מאמינים הייתם שלא יודעת אני
טוב. שסופו סיפור לידיעתכם להביא מדי־שבוע שמחה בהחלט

 (אני הטוב סופו על לכם סיפרתי שעבר בשבוע עובדה.
מת לא אני אבל איתי, יסכימו שלא כאלה בכם שיש יודעת
 בחירת־ליבו עם להתחתן ההולך קידר, מופקד! של ווכחת)
 של הטוב סופה על לכם׳ לספר הולכת אני השבוע והנה תמי,

 טוב במזל להתחתן שהולכת שביט, ציפי השמנמונת הבדרנית
 צעיר חודשים, כמה מזה שלה הקבוע החבר עם טובה ובשעה
בטלוויזיה. ועוזר־צלם 29 בן שהוא דקל, אבישי בשם וחתיך

ל שלקה פרי־פז, ממושיק כשנה לפני שהתאלמנה ציפי,
 האסון. אחרי מאד שבורה היתד, חשוכודמרפא, במחלה פתע
 זו פעם שהיתר, ושציפי מזה, תצא לא שהיא שאמרו כאלה היו
 אמי- הצעירה עשתה מה והנה, דברים. ועוד היום של ציפי לא
 מזה. יצאה איך ועוד אלא מזה, יצאה רק לא היא ז הלב צת
הרכי כל על ציפצפה בחברה, נראתה הופעות, ביטלה לא היא

 מעדיפים ושהיו לאל, תודה חסרים, שלא רעי־הלב של לויות
מוגפים. תריסים מאחרי ונעולה שחורים לובשת אותה לראות

באבישי. התאהבה גם והיא
 של אלמנותה שבשל הסתבר להתחתן, השניים כשהחליטו

 חודשים. כחמישה לפני שסודרו חליצה, של בעיות יש ציפי,
טוב. הכל טוב, סוף אבל

 אבל ברבנות, בצניעות השניים יתחתנו ביולי 29ב־ כאמור,
 שב־ שיחת־העיר במועדון מסיבת־ענק תתקיים החתונה אחרי

ידידיהם. כל את להזמין מתכוונים חם אליה גני-התערוכה,
 לכם תספר היא אז מרגישה, היא איך ציפי את תשאלו ואם

 הוא אלא יפה, סתם לא הוא ושאבישי מאושרת־מאושרת. שהיא
 בבריכה, אותו הכירה כשהיא לה שהיה מזל ואיזה ומשגע, מהמם

זוכרת. לא כבר היא חברים, אצל או
 ציפי של בדירתה רב זמן מזה המתגוררים וציפי, אבישי
דירה. באותה להתגורר ימשיכו ל׳, שבתוכנית

 התכוונה שאותה אוף־ווייט שמלת בלונדון שקנתה וציפי
 אותה תלבש לפועל, יצאה שלא חגיגית בהזדמנות ללבוש

 היא כי הינומה. עם ענק כזה כובע תחבוש ואפילו בחתונה,
לאן כלה גם והיא כובע, עם נחמדה

דקר ואבישי שביט ציפי
נלה תמיד כלה

האמיץ השוטו
ליאור

 ליאור איש״המישטרך, של מעלליו על
ה פרשת את לגלות שעזר מי בן־חור,

 בנתיבה בבר לכם סופר אילת, בנמל גניבות
).1973( הזה העולם דפי מעל נפרדת

נכון? לא או נכון
 לריב, צריך אז התגרשנו, אם ? יש ״מה

 יוצאים על'יהסים גרושתי עם שומר אני
 לה הצעתי לא יפעם אף אבל מהכלל,
שנייה.״ פעם נישואין

 של כתב־ד,ספורט גילעדי, אלפס נאום
 אודותיו האחרונה שהרכילות הטלוויזיה,
 היא מאשר יותר הרבה אותו, משעשעת

אותו. מכעיסה
 בבקשה. האחרונה? הרכילות ׳ומהי

שהתגרש גלעדי, אליכם על עליו, מספרים

*

בך־חור ליאור
שוטר תמיד שוטר

 מ־ מעט לכם לספר רוצה אני הפעם
■ה לשעות !מחוץ זה, ליאור של •מעלליו
 דווקא זה ?. העבודה לשעות מחוץ עבודה.

 שאני מה פי על כי מדויייק, לא-כל־כך
 עובד שיהנ״ל תבינו לכם, לספר הולכת

 כשצריך — בי/ממיה שעות עשירים־וארבע
שעה. ובכל בהתנדבות, צריך, לא וכשהוא
 ביקעת־ במלון ישהה ליאור ידידנו ובכן,

 מביתנים המורכב המלון, באילת. הירח
 שלא באקוסטיקה גם השאר בין מצטיין

היכל־הספורט. את מביישת היתד,
 •שמח איחד, ערב ליאורנו לו שב והנה,
 שבילה אחרי שבמלון, ביתנו אל וטוב־לב

ה ,מאחד והנה ידידיו, בהברת כהלכה
 בחורה של זעקות־שבר שומע הוא ביתנים

 אל התקרב ליאור פצועה. כחיה -הנאנקת
שהת וככל הצעקות, בקעו שממנו הביתן

 בלי האישה. של זעקותיה יגברו כן קרב
 תמיד ששוטר ■זוכר כשהוא פעמיים, לחשוב
 את ופרץ האקדח, את ליאור שלף שוטר,
הזעקות. בקעו שמאחריה הדלת
 מתוך כאילו נלקח רגע באותו שקרה ימיה
 ליאור זיהה הזוגית המיטה על ■סרט.

 מאד, ונשואה מאד ידועה אחת, גברת
 והבן- הגברת בלתי-מזוהה. כן״זזג בחברת

 שנוא היה שלא במיה ביותר עיסוקים היו •זוג
המלך. שלמה על

 ה- עומידו. על האקדח עם קפא ליאור
מישכבם. על קפאו ויהיבן־זדג ׳גברת

 קיפלה שלמחרת חושבים אתם אם אבל
 מהמלון, בשקט והסתלקה חפציה את הנ״ל
 טועים. אלא אינכם ירגיש, לא אחד שאף

 אותן בדיוק לשימוע היה ניתן למחרת
 טרח שהפעם אלא ביתן, מאותו זעקות,
 מקום שאין הנוכחים לכל לבשר ליאור

 לא אהבה, עושים ההוא בביתן לדאגה.
מה. •מילה

גילעדי אלכם
גבר תמיד גבר

 כי חווה. מאשתו חודשים כמה לפני
 אליפות־ סיקור לשם ביוגוסלביה •כשהיה
 געגועים כאלה חטף הוא בכדורסל אירופה

 לאתר ניסה שלם יום שבמשך חווה, אל
 הארץ, רחבי בכל הטלפון באמצעות אותה

 נישואין לה הציע — לבסוף אותה וכשמצא
השנייה. בפעם

הסלקטיבית
סלקטו של

 אברו השחקן את מכירה שאגי מאז
 א־ בהצגת כרגע המשתתף סלקטר,

 נשוי. של תקן על תמיד הוא הכסף,
 לת אם כי אומנם, אשה, לאותה תמיד
 בע למי משנה זה מה אך שונות. נ־שים

נשוי. ׳שהוא העיקר נשוי? הוא
 לו ימלאו אלה שבימים הבן־אדם,

 כשז וקידושין חופה של לעולם נכנם
ד לכל מאד צעיר גיל הכל, בסך 19 בן

עות.
 הו לאשתו רבות שנים נשוי יהיה הוא
 המש! ילדיהם -שני בחברת שחיה שונה,

 השז ■שבעלה בזמן יבנה, בעיירה פים
הגדולה. בעיר מזלו את חיפש

 את סלקטר הכיר שנים כארבע לפני
 שיחקו שניהם מילאת. חנה שחקנית
 בליבוי ניצתה והאהבה ׳הבימה, תיאטרון

 ויותר יותר להיראות התחיל הוא הם.
 ביו סוקולוב שברחוב חנה, של דירתה
שביבנה. בביתו ופחות ופחות אביב,

 להתגו סופית עבר כמצופה, אחר־כך,
 פ לא זה אבל סוקולוב. שברחוב בדירה
 בשז נגמרות כידוע, הצגות, הכל אחרי

 יותר והרבה בלילה, מאוד מאוחרות
 באיש לחזור מאשר בתל־׳אביב להישאר

ליבנה. לילה
 הראשו מאישתו התגרש גם הוא נכון,

 בז לא בעצמו, מודה שהוא כמו אבל
 ממ< קורה היה שזה בגלל אלא חנה,

במאוחר. או במוקדם
 היותר-מתקדם בסיפיורי־המשרתות כמו

 ויד מהנה, נפרד הוא התגרש, ■שהוא איך
 ב סימפטית צעידה ישל בחברתה יוציא

לאמינות סטודנטית דוזנווסד, מדים
אבני. מכון

 ומסורב כבדה קצת -שהיתה מרים,
 יבמ הפכה סלקטר, את שהכירה לפני

 נ לבחורה איתו, -שהיתה השנים, שלוש
 הב שהיא ״מאז אומר: שהוא כמו או

 לא־נוו לחתיכה והפכה פרחה היא אותי,
סלקטיבי. אדם הוא סלקטר כי לית.״

 הרעות׳ באגדות כמו פה, שגם אלא
 ננ״ חתיכה, לכזאת אותה הפך ־שהוא

 ר שאני והחלטתי לראש, גיוקים לי
לבד.״ להיות

 השנייה, לאשתו הסביר הבן־אדם
 י לא הוא כי שנה, בסך־הכל נשוי היה

 המש דירתם את עזב נשוי. להיות יותר
 דידה ושכר הנביא, יונה -שברחוב פת

המכבי. יהודה
 סלקטר לבני־הזוג ניתן כשבוע לפני

 להי׳ להמשיך החליטה מרים פיטורין.
 בח שהיא אומר עצמו סלקטר סלקטר.
 ר גמור, בסדר היתה ושהיא נהדרת,

 בפיו והוא התגרשו. שהם באשמתה לא
 וכדי עצמו. על האשמה כל את לוקח

 1■ האידיאלי, הגרוש תמונת את השלים
 הולכים מדי־פעם, נפגשים שהם מספר

 • הוא אבל לחברים. למסיבות, קולנוע,
 נו הוא ולכן לבד, להיות מת, פשוט
 ב לטיול שלו, בחיים הראשונה בפעם
לטובה. ,עלינו הבא באוגוסט רופה,

 לה רוצה לא או לבד להיות רוצה
 עם ללכת אומץ לו שאין עובדה לבד.

 ז לאירופה המתוכננת נסיעתו הסוף. עד
 יולצ לצעירים מאורגן טיול ־של במיסגדת

רות.

נכון. לא אבל יפה, אולי הוא הנישואין
 לכו !םר0ל -יכולה אני בינתיים הבל.
 נווה־רוו -שבשכונת ביתה את עזבה שחווה

 מטופח! גינה עם קטן בית בירמת־השדון,
 אלכם עם בעבר חיה שבו לו, מסביב

 (לסגן־מפקז הראשונים מנישואה בת עם
לאלכס. מנישואיה וילד דקר)• הצוללת

 מעולם: דברים היו לא דאלכם, אליבא
 אותי מקשרים היו השידור אחרי יום ״כל
הצעת על ״הסיפור אומר. הוא הבית,״ עם

 ו בהרצליה, דירה רכשה היא איחר-כך
 ל ועד מהמסד אותה מרהטת היא •כעת

 אפיל ליה יש בכך, די לא ואם טפחות.
 לשימו׳ מעדיפה היא ־שבינתיים חדש, ידיד

שלו. האנונימיות על




