עדנה שביט
אמא

ביקוו־מולדת
בחרון
אתם זוכרים אותה ,את ריכה גנור ?
יפהפייה רצינית ,כוכבת־קולנוע■ ,שחקנית־
תיאטרון ואשתו־לשעבר של הגשש ישר
אל )״פולי״( פוליאקוכז
זוכרים ? אולי גם שאלתם את עצמכם
לאן היא נעלמה ? גם אני .אלא שכשהעליתי
את השאלה בפורומים שונים ,הביטו בי
כולם כאילו צנחתי ישר מהמאדים .רעה,
מסתבר ,אחרי שהתגרשה מפולי שהספיק
מאז להתחתן פעמיים ,נסעד ,להוליווד,
ניסתה להפוך שם כוכבת־קולנוע.
כשזה לא הלך ,ניסתה להפוך כתבת-
קולנוע .וכשגם זה לא הלך ,התחתנה עם
הישראלי בעל המישרד .הרמה ביותר ב־

דורית ראובנ> ה ת ח תנ ה
אני -באופן איש ,חשבתי שהיא נשואה
כבר מזמן .לא יודעת למה ,אבל היא נראית
לי משום מה כזאת אימהית.
אני מוכרחה "להודות שנדהמתי גם לש
מוע ,כי רק לפני שנתיים סיימה הזמרת
דורית ראוכני את שירותה הצבאי ב-
להקת־פיקוד־המרכז .משום מה נדמה היה
לי שהיא מסתובבת בשטח כבר הרבה

השחקן דודו ירדני ואשתו טמירה,

כל הכבוד ! באמת כל הכבוד לעדנה
׳טביט ,שיש לה כל־כך הרבה מיקצועות
כמו במאית־תיאטרון ,מרצה־באוניברסיטה,
שדרנית ברדיו ומה לא׳ ועכשיו יש לה

אבל מה אפשר לעשות ,לא הלך לו בכלל.
אלא שהוא ,בניגוד לרבים אחרים שאני
מכירה ,כנראה בחור נבון .הוא החליט
לפרוש בעוד־מועד׳ וכעת הוא עובד כמד-
רידנוער בעיריית תל־אביב.
לדורית ,לעומת זאת ,הלך קלף משוגע,
ואם היו לה מרפקים יותר חזקים היתה

עדנה שביט
ללדת ולגדל

רינה גנור

המיקצוע העתיק ביותר בעולם ,יותר עתיק
אפילו מהמיקצוע ההוא המפורסם  :האימ
הות.
במזל טוב ובשעה טובה ,ילדה עדנה
שביט בשבת האחרונה בין זכר ,לה ול-
ידידה ,שחקן הבימה הצעיר רפי תבור.
עדנה ורפי הכירו בעת שעדנה ביימה
אותו בתיאטרון בימת באר־שבע .קודם־לכן
נפרדה עדנה מידידה אדכס אנסקי,
 :שרבים חשבוהו ,משום-מה לבעלה ההוקי.
מייד כשנכנסה להריון עבר רפי להת
גורר בביתה של עדנה שביפו העתיקה,
ואילו היא נאלצה לעזוב חלק מעבודותיה
המרובות .פשוט מפני שמשך כל חודשי
הריונה הראשונים היתד ,רתוקה למיטתה
בשמירת־הריון.
דורית ושמואל מנדל
כעת׳ כאמור ,נולד סוף־סוף הבן הבכור,
להצליח ולחיות
וכמו שנאמר במקרים כאלה  :שרק יהיה
במזל.
שנים .אחת כזאת עם שורשים עמוקים .הופכת בוודאי כוכבת ,כי קול הרי יש
תינוק נוסף שנולד בחוגי התיאטרון הוא
מה לעשות ,לפעמים הבן־אדם טועה .לה ,ועוד איזה!
מיכה ,בנם־בכורם של השחקן אהרון
דורית ראובני לא רק לא נשואה־כבר־מזמן,
לאחרונה השתתפה דורית בערב של
היא בכלל לא היתד .נשואה עד ליום ה שירי רחל ,וכעת היא מופיעה בחלטורות
אלמוג מצוות ניקוי ראש ,והמשתתף כעת
ראשון האחרון ,שבו נישאה לידידה מזה ברחבי הארץ ,עד אשר תימצא לה מיסגרת
בהצגת תיאטרון בימות ,ילדי קנדי ,ולאשתו
שלוש שנים *טמואל מנדל ,אותו הכירה הולמת.
מרגלית ,שד,יתד ,דיילת אל־על ושהחלה
בלהקה הצבאית שבה שירתו שניהם.
את חלומה לשוב אל הקיבוץ שממנו
לפני הריונה ,לשחק לצידו של בעלה,
גם שמואל ,כמו דורית ,ניסה את מזלו באה ,נטשה מזמן .לעיר ,מסתבר ,יתרונות י יחד עם רחל שור ושבתאי קונורטי,
על בימת הבידור ,הופיע בחברתם של בלתי־מעורערים.
בחאנברס .אז גם להם — רק במזל.

להראות ולהיראות

תעשיית הקולנוע בהוליווד ,רפי אטד,ס,

שהוא סגן־נשיא חברת הסרטים יוניברסל.
וזה דווקא כן הלך .ועוד איך הלך!
עובדה ,רינה ורפי נשואים כבר מיספר
שנים באושר ובעושר ,וכעת הם אפילו
עומדים להפוך הורים מאושרים.
ורינה ,כפי שבאה ,באה להפגין את ה
חדשה בארץ .אפשר לראות אותה מסתו
בבת׳ כשכרסה בין שיניה ,בכל המקומות
והפעם יש לה מה להראות .כי רינה
טוענת בחום שייעודה האמיתי הוא להיות
אשה ואם בלוס-אנג׳לס ,ושאת זה היא
הולכת להגשים הלכה למעשה.
עוד בשורה צברית מייועדת בגולה ה
רחוקה.

אילו ף
ה סו ר ר
אני יודעת שהמדור הזה הופך ממש
מדור מישפחתי ,כל הלידות והחתונות וה
שמחות ,אבל מיה לעשות — בקיץ ,עונת-
מלפפונים ,אף אחד לא מתגרש נואף וכר.
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אף אחד שאפשר לכתוב את שמו המפורש,
אני מתכוונת ,מבלי להסתכן בהרס מיש־
פחתו .כי כאלה שאפשר להרוס להם את
חיי־הנישואין אני יכולה ,לצערי ,למכור
לכם בקילו ,אבל לא כדאי ,בשביל מהז
ולכן אספר לכם על חתונה נוספת ,העו
מדת להיערך מייד עם צאת הגיליון לאור.
הפעם זוהי חתונתו של האמרגן הדינאמי
חיים סבן ,שיתחתן עם מיקה לייכו־
כיץ ,אחת הבחורות הכי נחמדות שאני
מכירה .משהו גיזעי שלא מהעולם־הזה,
שילוב של צברית חצופה ומקסימה ושל
יופי אירופאי .ולא סתם אני מחמיאה לה,
למיקה .תאמינו לי ,מגיע לה .אחרי הכל,
היו כבר הרבה שניסו ,אבל אף אחת לפניה
לא הצליחה לאלף את סבן הסרבן ,ולהביא
אותו לחופה וקידושין.
מיקה ,שיש לה כבר ניסיון בעניין הזה,
דווקא הצליחה .אחרי הכל׳ זו הפעם ה
שנייה שלה .והחתונה תתקיים במלון שלום
שבנזיגדל־שלוס ,כשהשושבין יהיה הגיט
ריסט חיים רומנו ,האיש שאשם בעצם
בכל העניין ,מכיוון שבאחד מביקורי-
המולדת של מיקה בארץ הכיר לה חיים
את חיים ,ומההיכרות ההיא יצא מה שיצא.
ואגב ,רומנו עצמו נשא לאשה ,בשבוע
שעבר ,את ידידתו מזה זמן רב ק א ריו,
שהיא חברה טובה של מיקה .כך שבסופו
של דבר סידרו כולם את כולם לכולם,
וכולם יצאו נשכרים מהעניין.

חתונה
בחאן

הירושלנז
תודו על האמת .להקת שחקני החאן
הירושלמי היא אולי להקת־שחקנים טובה,
אבל מבחינה חברתית עייף שם ,משהו
לא־נורמלי.
החבר׳ה האלה הולכים כל הזמן עם תי
אטרון בראש .אוכלים תיאטרון ,ישנים
תיאטרון ,נושמים תיאטרון ,אפשר להיחנק.
לא אחת אמרתי לכמה מהם ,שאני
מכירה באופן אישי  :״חבר׳ה ,מה איתכם ?
עשו אהבה ,לא רק תיאטרון !״ הם רק
הניעו בראשיהם לחיוב ,והלכו לדרכם.
רציניים להחריד.
אז כשכבר קורה משהו מעניין בסביבת
החאן ,אני באמת תופסת התרגשות .סוף-
סוף יש לחבר׳ה על מה לדבר.

ועל מד ,מדברים החבר׳הז כמובן ,על

חתונתם של השחקנית רוחל׳ה הפלד,
זו שהיתר ,מזכירתו של סימן־טוב ,הוא
דודי* סמדר ,בתוכנית־ד,טלוויזיה עברית
בסימן־טוב ושל הבמאי-מחזאי אידן רונן.
לא שהחתונה באד ,בהפתעה או משהו
כזה ,השניים האלה הם ידידים צמודים מזה
זמן רב .אבל יש ,מה שנקרא ״אקסייט-
מנט״.
כשרוחל׳ה הכירה את אילן ,היא התגו
ררה באותה דירה עם שחקנית נוספת של
החאן ,נטע פלוצקי .על נטע עברו בימים
ההם התרגשויות רבות .היא חלתה ,ובעלה-
לשעבר השחקן שדמה תרשיש ,שנטש
את מיקצועו ,בא לבקר אותה באופן
מייוחד מחו״ל ,והם חזרו זה אל זו ,ושלמה
עבר להתגורר בדירתה של נטע .בקיצור,
שימחה גדולה.
מה שלא סותר בשום אופן את דברי
הקודמים ,כאילו שום דבר לא קורה בחאן.
תאמינו לי ,זה הדבר היחיד המסעיר ,שקרה
שם .אחר־כך רוחל׳ה הכירה את אילן,
וגם אילו עבר לגור באותה דירה עצמה,
שברחוב הפלמ״ח בירושלים .בקיצור ,ב
דירה ההיא הלכו ששון ושימחה .אבל כעת
גם רוחל׳ה ואילן התחתנו ,ואילו משלמה
ומנטע אין חדש .אז הכל שב לשיממונו,
בחאן הירושלמי .מעניין מה יזיז אותו
בפעם הבאה.

