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אני, בשם !חמודה!ע/(ע7 מ (0 ו₪מווו₪  מאושר זוג היה ולא פ
בימות. עלי מהם

 מה קרה להם גם לעשות, מה אבל
הח שחור חתול ורבים. לטובים שקורה

 לא כאליו ביניהם, דווקא לעבור ליט
 השניים בו. לעבור אחר מקום לו היה

התגרשו. ואחר־כד נפרדו,
ו אהבות, המון לעזיקדי היו ואחר-כך

 ומקסים כישרוני כזה הוא כי חתיכות, המון
 אהבות, המון היו לעליזה וגם ונחמד•
 ידועה אחת ואהבה עצמן, טיבות מאותן

 גולדה שממנו פאן, אריס לזמר במייוחד.
אני. בתה לה ס

 הכירה ועליזה נסתיימה, הזו האהבה גם
 אחריו נסעה רג׳יאן, ששון האמרגן את

מועדון־לילה איתו יחד ופתחה לאמריקה

עזיקרי ;יפים
אהבות המון

וונדר) פטיבי (עם סאן אריס
אהבות מדי יותר

 כשאינו ובאין־מפריע, בגלוי שלו רומנים
 מעיני וכלל כלל אותם להסתיר מנסה

הציבור. מעיני או אשתו,
 עזיקרי, עליזה עם הרומן לגבי היה כנ״ל
 הרומן לגבי כנ״ל בת, לו נולדה שממנו

עוד זעם אליעזרוב, דליה הזמרת עם

הב״ב׳
 שר הנת שד

א״בי
 ול־ לקול־השלוס, טוב מזל טוב, מזל

 הולדת לרגל ולספן-השלום, ספינודהשלום
 באיזה אתכם. שואלת ואני הראשון. הנכד
 כזה טבא מין עוד תמצאו בעולם מקום
 מוסיקת־ ביממה שעות 24 שמשדר עליז,

ל רועמת פופ
 אייגי הספן של לבתו גם טוב ומזל
ישר בדואר דוורת בעבר שרונה, נתן,

 אלכללו, איצילו של אשתו ובהווה אל
 וכמובן, בנו־בכורו. ואם הטלוויזיה תפאורן

 מתוכ־ שפרש עצמו, לאיציק גם טוב מזל
ה ניקוי־ראש, המחודשת נית־הטלוויזיה

'רחמ בלי וכוח זמן בה מהעובדים גוזלת
 לצד לשהות והעדיף התחשבות, ובלי נות

שלאח בחודשים וגם הלידה, בעת אשתו
ריה.
 מוצאים איפה איפה, אתם לי תגידו אז
 ה־ על המוותרים שכאלו, אבות מין היום

 בכלל, ? המישפחה שלמות למען קאריירה
 על ויתר בזמנו ותרן. בתור ידוע איציק

שהפ לי, פנאי לילדים הטלוויזיה תוכנית
 להתפנות כדי ביותר׳ פופולרי אותו כה

ראש. ,לניקוי

 מה ג/ אליו צילצלה ב׳ עם לחדר עלה
אונו. ובמלוא לעניין גבר לדבר, יש

 אשה שהיא כאמור, שלאשתו, אלא
 הנה, עד עלה זה עצמה, בזכות מאוד נאה

 הגישה היא כי התבשרנו אלה ובימים
תביעת-וגירושין. נגדו
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 של לצוות־האוויר שתגידו, מה תגידו

מצוות־האוויר ללמוד מה עוד יש על אל־
ארקיע. של

 האל־עלניקים את מאשימה שאני לא לא,
 בהחלט הם חס־וחלילה-וחס בנקיון־כפיים,

 שהם אלא בצלחת. ידם את טומנים אינם
 וב- בסודי-סודות זה את לעשות מעדיפים

 ארקיע, צוות־אוויר ואילו חדרי-חדרים.
 בגלוי. זה את לעשות החליט זאת, לעומת

בחיי. הכבוד, כל
 נאווה בשם דינמיות דיילות־אוויר שתי

 מלוד בטיסה אחד, יום החליטו ואיילה
 מסיבה איזו זו בארקיע שחסר שמה לאילת,
הצוות. את שתגבש לעניין,
 על- מסיבה לארגן החליטו הן ואז

 בלי יבואו שהטייסים :אחד בתנאי הכיפאק,
 בעליהן. בלי תבואנה והדיילות נשותיהם,

הנשו הטייסים כששמעו לבם, אגיד מה
מהם. מאושרים היו לא הרעיון, את אים

 ניצ* רפי המסיבה. אורגנה תיכף־ומייד
 תל-אביב, שבצפון הפיאנו־באר בעל חון,
 שהנשים אחד: בתנאי מועדתו, את תרם

המקום. את יהרסו לא הנזעמים והבעלים
 ובעיקר מלאה, היתה במסיבה הנוכחות

 לרקוד הפסיק שלא גפן, אשר הטייס בלט
 נהנים ניראו והדיילות הטייסים ולחזר.
לס שהצליח בעצמו רפי זה והיה בעליל,

 נחשו נו, הבטחה. הערב בסוף מהם חוט
מהי?

 מסיבה תאורגן חיה כעת זמן־מה בעוד
 לכבוד מסיבה זו תהיה שהפעם אלא דומה,
 לא הרווקים. והדיילים הטייסים, נשות
הזאת. במסיבה להיות מתנגדת הייתי

עזיקרי עליזה
מסווגות אהבות

 עליזה במיקצועדשלו. אחד כל עוסקים
כ התפרסם עזיקרי כזמרת, התפרסמה

 שנדמישפחתה, את שינתה גם עליזה שחקן.
בת נולדה לשניים לעזיקדי. ממלל במובן,

 ברור היה ומאז איסט.־' סברה בשם
 ובעושר באושר חיים דרשניים כי וידוע

מת ואינם אמריקה, של באדצות־הבריית
ארצה. בקרוב לשוב כוונים

 עליזה הגיעה חודשים כמה לפני והנה,
 וסאני פאני בנותיה את לסדר כדי לארץ

בקיבוץ.
 ניו־ לשוב מיהרה לא היא שהפעם אלא
ב והנה, בארץ. להישאר העדיפה יורקה,

 חופשה היפה הזמרת בילתה ממש אלה ימים
 חופשה שם בילה עוד מי ונחשו באילת,
עזיקרי. גיסים נכון, בדיוק? זמן באותו
 היה זה אם יודעת לא באמת אני לא,

בכוונה. או בפיקרה

ש הגמיג ה בא חד מדינ ל
 בלתי-נשואה אם שאירחה טנדו, הטלוויזיה תוכנית באשמת זה אם יודעת לא אני

 בעיקבות בא שזה מניחה אני שלא. מניחה אני בעיות״. ש״אין ועדה עם קבל שהודיעה
 השלושים גיל את שעברו אינטליגנטיות, נשים של מצידן ומחושבים הגיוניים שיקולים

 חווית את תפסדנה שהן בהכרח מחייבת אינה בעל להן שאין שהעובדה ושהחליטו
מתכוונת. אני ילדים, ועשו. אמרו האמהות.

 אצל הטשיד מפורסם, מפיק של כמזכירתו המשיד על, אד־ דיילות בשתי התחיל זה
 ארוכה הרשימה היחידות. לא והן ידועה, ושדרנית במאית־תיאטרון דרך עובדת־סרטים,

ארוכה.
 ידוע עיתונאי של בתו ידועה, עיתונאית היא הרשימה אל שהצטרפה נוספת אחת

 אף ידוע עיתון־ערב במערכת עובדים שניהם נשוי. עיתונאי של וידועתו יותר, עוד
 לקראת שימחתה את מסתירה אינה להריונה, השישי בחודש הנמצאת העיתונאית, הוא.

במזל. יהיה שרק ובא. הקרב המאורע

בועז האמיץ החייל
 אחד אף קשים. זמנים קשים, זמנים

 חובותיו ממילוי להתחמק יותר מצליח לא
 אפילו כולם, את מגייסים היום למולדת.

ביד. גיטארה ו/או ערב קול להם כשיש
אין
 לו היו אולי בצבא, בזמנו שרעבי בועז:ועז
לכך. טובות סיבות

 אותו, שכחה לא מקום׳ מכל המולדת,
 ד צו־גיום, זמרנו קיבל אלה ובימים

כ לצה״ל להתגייס עומד הוא או־טו־טו
להשתפשף עתיד הוא השורה. מן טירון

 חודשיים אחרים טירונים של במחיצתם
 בצבא ישרת הוא ואחר־כך ברוטו, ימים

 יעשה הוא ואחר־כך נטו, חודשים ארבעה
מילואים.

 בימים שנקרא היחידי הזמר איננו בועז
 הזמר גם צה״ל. שורות אל להצטרף אלה

 למולדת, חובתו למלא נקרא פיל! צביקה
 המינ- התהליכים כל את עבר כבר והוא

בגיוסו. הקשורים הליים

 שושן, גבי הוא לדגל שנקרא אחר זמר
 מן להתפרפר בינתיים הצליח שהנ״ל אלא

 אשתו בחברת מבלה שהוא מכיוון החובה,
 ואם בחו״ל, אי-שם עינבר מירי הדיילת
 מאד אשמח בכלל, אייתו מה יודע מישהו

לכם. להודיע שאוכל כדי לי, יודיע אם

 בהפתעה, לי בא לא זה לכם, אגיד מה
 סאן, ארים של הגירושין עם הזה העניין

 כמה עצמי את שואלת אני זמן הרבה כבר
 אני אותו. ותקבל תבין ■תסלח, היא זמן

 ליזי• לאשתו, כמובן, מתכוונת,
 נשוי? סאן שארים ידעתם לא מה,

 היה אי-אפשד באמת פלא. לא זה טוב,
ה את ניהל הוא עליו. זה את להרגיש

ויפות. נחמדות אחרות, רבות רבות
מאמריקה, לאחרונה, פה ביקר כשהוא

 להציב צורך היה חודשים, כמה לפני
 גראנד־ במלון שלו החדר ליד שוטר־תנועה

והיורדות. העולות את לנווט כדי ביץ/
 יש מזל איזה לספר אהב תמיד הוא

 עם וגמר הופעה גמר שהוא איך כי לו.
? כקדםשהוא ואיך ב׳, התיכה הגיעה א/ חתיכה

 צעירה היתה שנים הדבה־הרבה לפני
 ועיניים קצר חלק ־שיער בעלת נחמדה,
 אחד ויום ימלל. עליזה בשם גדולות,

 גיסים בשם בצעיר מלל עליזה פגשה
והחלו התחתנו התאהבו, השניים עזיקרי.

ס רי ש סאן א ר ג ת חדשמ


