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ידברגים1וה הגולני□ חגיגות

 מיקצו־ יריבות מתרחשת שכאשר נראה,
 הסוף, עד הולך זה אז בשו־ביזנס, עית

 זה גרידא. המיקצועי לתחום מעבר הרבה
 בין האחרון בזמן למשל, שקורה, מה גם

 שגם זילברג ויואל גולן מנהס הבמאים
 וקוני גולן של בניו־יורק לופו סרטיהם,

 עכשיו רצים זילברג, של בתל־אביב למל
אקרנינו. על במקביל

 להוסיף רצו ששניהם מזה התחיל העניין
 שמה את — לשלו אחד כל — הסרט לשם

הסר שבשני היות אבל ניו־יורק, העיר של
 זכה בגיו־יורק, •שצולמו חלקים יש טים

 בשם נקרא וסירטו גולן, דבר של בסופו
 סתם לא זה ניו־יורק זאת, בכל המפורש.
תל־אביב.
 על היה הפיסגה במאבק השני השלב

 הקדים הפעם וגם הבכורה. הצגת מועד
 זיל- לפני שבועיים סירטו עם ויצא גולן,
 במקביל. לרוץ להם מפריע שלא מה ברג,
 ציפה לא הזאת ביריבות שלישי לשלב אבל

 ההחלטה בביתו שהתקבלה עד זילברג.
הראשו מנישואיו — ובתו בנו את להשיא

 שבי ביתו בחצר עצמו, יום באותו — נים
אפקה.
 בחודש 24ל־ החתונה מועד את קבעו הם

 להכנת הקייטרינג את להזמין וניגשו זה,
 הפתעת־חייו. לו ציפתה כאן והנה, הכיבוד.

 הקייטרינג שירות על האחראית האשה
 ומי יום. לאותו תפוסה שהיא הודיעה
 גולו, מנחם לא אם הפעם, גם אותו הקדים
 מועד, בעוד דאג, ואשר בתו את המשיא
 הקייטרינג שירותי את לעצמו לשריין
ו ממש יום לאותו

 זילברג, מישפחת נאלצה ברירה בלית
 ימים, בשלושה החתונה מועד את לדחות

 יותר או פחות שהם האורחים, לנוחיות גם
המישפחות. לשתי משותפים די

לומד וחצי, 24ה־ בן גיא יואל, של בנו

עדאקי וחיים גולן רות
שביריבות הטוב

 לאשר׳ נושא והוא בטכניון, ארכיטקטורה
 מחלקת־ מנהל של בתו זומר סימה את

 עירית, הבת, רמת־גן. בעיריית החיגוך
 בשנה ותעבוד הקיבוצים, סמינר את סיימה
 בחיר״ עם מתחתנת היא גננת. בתור הבאה
 בית־ תלמיד ו), מה (אלא גולן גכי ליבה
 והכפולה העליזה החתונה להנדסאים. הספר
זה. בחודש 27ב־ איפוא, תיערך, הזאת

 המקורי, בתאריך שתיערך החתונה ואילו
 היא הישראלי, הסרטים עולם כל בנוכחות

 סטודנטית ,22ד,־ בת גולן, רותי של זו
ה־ באוניברסיטה לפסיכולוגיה בפקולטה

 לבחיר־ליבה שתינשא בירושלים, עיברית
ס קי, היי א באו למיזרחנות סטודנט עד

 הנ״ל עדאקי של דודו תל-אביב. ניברסיטת
 מחבורת־האש, מפורסם עדאקי אותו הוא

 בריצוף העוסק דיין, משה של ידידו
 המפורסמת החצר כל את ריצף וגם אמנותי

שבצהלה. דיין של
שלו וכעבור כמתוכנן, יינשאו השניים

 השכן, לבית האורחים כל יעברו ימים שה
 זילברג מישפחת עם לחגוג באפקה, כן גם
 מעז, מתוק יצא וכך הילדים. נישואי את

במעונם. השימחה ותשרה

ן ו לי מ ג פי ת של ה רי * דו ה ״ ! )
 עם מדעתי, יוצאת כבר שאני בחיי

 זוכרים, הזאת. האין־סופית פרשת־האהבים
 הרומן סיום על לכם דיווחתי קצר זמן לפני

 סטולו־ מיילן בין השנתיים בן המרתק
 חברתו לבין היפים, החיים איש בצקי,
 מה ובכן, כהן, דורית החיננית החיילת
קרה. כד מאז. שקרה

הכל ההשכלה בשביל רק לכל, ראשית
אח גילה שמייק לדעת בהחלט כדאי לית,

סטולוכצלוי ומיירן כהן דורית
שבגילוי החן
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קיבוצ וכזאת ,17 בת כשהייתה עוד דורית
 עין עליה שם הוא ותמימה. קטנה ניקית

 שלי! תהיה הזאת הפצצה וקבע: מכוונת
 לה אמר שהוא לפני לא אבל ועשה, אמר,
 אצלי תהיי עוד את ״בובהל׳ה, אז: כבר

ועשה. אמר — הפעם וגם מלכת־יופי.״
 הנ״ל הדרמאתית מההכרזה שנתיים תוך
 לייצג ויצאה מלכת־החן, סגנית דורית הפכה

 בטוקיו מיס־יוניברם בתחרות ישראל את
שביפאן.

מה ממש היתד, שלהם, שהחזרה אלא
 ?וופל־ מטעם בשליחות שיצא מייק, סרטים.

יחסי איש משמש שהוא החברה תורם,
 האמריקאי הצבא את להביא שלה, ה,ציבור
 שהוא כמו בישראל. לנפוש באירופה החונה
 שם? לו מחכה רואה הוא מי את ללוד, מגיע

 בכבודה־ דורית את — נכון ניחשתם
 הרבה לבלות הספיקו לא הם אבל ובעצמה.

 דורית היתד, קצר שבוע כעבור כי ביחד,
 התקבלה היא לטוקיו. לנסוע כבר צריכה

 וחזרה — נהנתה בילתה, והדר, בכבוד שם
אחרון. השישי ביום

 כרטיס בצורת קונטרה מייק לה הכין כאן
 ישר אילת.—תל־אביב בקו אכספרם טיסה

ב דורית המריאה בבוקר, בשבת למחרת׳
 לה שהמתין שלה, מייק אל פרטי מטוס

 עצמה עם יחד לו והביאה בכיליון־עיניים,
האחרונה. המילה היום שזה מקסים, קימונו

 בכלל היא חזרה שדורית מאז בקיצור,
 העולם. אשת יעאני, בסטייל, בחורה הפכה

 שמאל, יד על קארטייה שעון כולל וזה
 על טוקיו של מפתח־העיר עם צמיד־זהב

 כובע דיור, כריסטיאן מישקפיים ימין, יד
מהלכת. ויטרינה ממש קארדן, פייר א־לה

 וילג׳, בנלסון בילו הם השבת כל וכך,
 החדישה בספיד־בוט ים־סוף מימי את חרשו

 אותם ראה שלא ומי דנין, איצירן של
מימיו. מאושר זוג ראה לא יחדיו

מוצ יותר פיגמליון סיפור מכיר מישהו
לח?

 היכר, ״ומשה■ הפיזמון־החוזר את מכירים
 באילת ובכן, ״1 מים ממנו וייצאו בסלע,
 בשינוי אבל עצמו, פיזמון אותו היום שרים

שה ועל קל, קא מ היכה ״ומשה :ינו
כסף.״ ממנו ויוציא (האדום), בסלע
 לאילת, הגיע הנ״ל שהינוקא מאז כי
 להוציא הצליח הוא ירחים, כתישעה לפני

 ולהפוך מינקותו, האדום הסלע מלון את
ה על ביותר החביב מקום־הבילוי אותו

באילת. הנופשת התל-אביבית בוהמה
 קשה, עבד תמימים חודשים תישעה

 הוא האחרונה ובשבת ״די!״ שאמר עד
 לכמה לצאת והחליט צרוריו, את צרר

 אל לחזור על־מנת טובים, חודשי־מנוחה
 שוב ולהיכנס הציור, שלו, הישן האידיאל
לתמונה.
 לאילת, ירד שינוקא כמו הכל, אחרי

יכו אתם ולכן, תל־אביב. את הזניח הוא
המסי לסידדת להתכונן מהשבוע כבר לים
 הזגוחים לתל־אביבים מכין שהוא בות
 שלא כדי איש, 75 רק פעם בכל שלו.
 רק אבל אלפים. כמה אחד בערב ייפלו

 נימי בכל הקשור שינוקא, תחשבו אל
 ככה סתם הכל יעזוב מחצבתו, לסלע נפשו

 נקיפות־ שום בלי צפונה ויעלה מאחוריו
מצפון.

 הצגת־בידור לביים דאג הוא קודם־כל
 חדש, בדרנים צוות הכין במועדון, חדשה

 בפעם ההצגה את ראה שהוא אחרי ורק
ש החליט הקהל, של מהצד הראשונה,

 אשתו אפיה, דאגות. בלי לעזוב אפשר
 תחת הפעילות, את תמשיך פפו של

מרחוק. הפקוחה עינו
 קיימתי,״ ולא לפפו הבטחתי אחד ״דבר

״הבטח רב־הפעלים. ינוקא משה לי סיפר
 ח־ את לו לסגור אצליח שאני לו תי

הוא זה לעומת אבל הצלחתי.״ ולא מלון,

 לאומי גיבור שעבר בשבוע שהפך מי
 ,מאנטבה, חטופינו את שחילץ הכוח על ופקד
 דן תת־אלוף ראשי וצנחנים חי״ר קצין

 הכמוס חלומן מאז־ומתמיד היה שומרון,
 היפות, בנותינו של כמום הלא־כל־כך וגם

 מתנגדות, היו לא וכלל כלל מהן שרבות
על־ידו. להיחטף להיפך,
 חודשים לפני שלי האחרון הדיווח מאז

 פצצה עם שומרון של הרומן על אחדים,
 לארץ להגיע היתה אמורה אשר בחו״ל,
 שהתפתח ימים שלושה בין רומן־בזק לאחר

 נואשות בפניות הוצפתי בחו״ל ביניהם
 ״חבל :או !״מיואשת כבר ״אני :בסיגנון

בש נהדרת מישהי לי היתה מתחתן, שהוא
וכף. וכר בילו,״

 הדא־ כל את להרגיע ברצוני ראשית, אז
 אומנם מחו״ל שהפצצה ולבשר, גניזת
 בביקורה אולם כמתוכנן, בישראל, נחתה

 מה זה לא שזה לשומרון לו התברר זה
 תקבלו שלא רק בחיים. מחפש בדיוק שהוא
 קשוח. כל־כך שהוא מוטעה רושם עליו

 לעורר בינתיים, שמצליחה, היחידה הילדה
החמש, בת בתו היא אמיתית התרגשות בו

שומרון דן
שבצייד המתח

 המשרתת מירי, לאשתו־לשעבר מנישואיו
בחיל־האוויר. בקצינה כיום

 שמעתי, שלי הריגול־הגגדי שירות מפי
 בחברתה לאחרונה נראה 38ה־ בן ששומרון

 שומר הוא שמה שאת חתיכה, דיילת של
 ששיתוף־הפעולה זה שבטוח מה אבל בסוד,
 בכל ביותר, הדוק האווירי הכוח לבין בינו

התחומים.
 לא שזה נראה הפעם גם מקום, מכל
 חובבות־ היהודיות אמותינו וכל זה, בדיוק

ה הגיבור עבור מחפשות אשר השידוכים,
 בחיפושים להמשיך יכולות כלה, שלנו תורן

 הצעיר שהקצין אחרי עכשיו, המרץ• במלוא
וב בארץ ובתהילה בפירסום זכה והפנוי
 אלה לכל לייעץ יכולה רק אני עולם,

 בכל־זאת לצאת נואש, אמרו לא שעדייו
ה הרווק לציד בדרך למירוץ־המשוכות

 חטפה לא עוד וכל בצה״ל. ביותר מבוקש
 האופציות כל רישמי, באופן מישהי אותו

פתוחות.

 וגמר במישקל, קילו 12 להוריד הצליח כן
 אילת, את פיתח שהוא שכמו בליבו אומר

 את מחדש לפתח מעכשיו יתחיל הוא
להת שאפשר דבר של ופירושו תל-אביב,

להפתעות. לצפות חיל
להפ הצליח כבר הוא מקום, מכל אותי

 החודשים תישעת בכל כי אחד. בדבר תיע
 לא והדחוקה הלוהטת באילת בילה שהוא
 ואפילו אחת רצינית אהבה אף לו היתה

 המעוניי־ לכל לשמו. ראוי רומן איזה לא
 היא עוקא של האמיתית האהבה נים,

ב חן שמוצאת אחת תל־אביבית דווקא
 שמה את אבל זמן, הרבה כבר עיניו
בסוד. בינתיים שומר הוא

 יכול הזאת לתעלומה היחידי הרמז
 ל־ לקרוא החליט שינוקא מכך להתרמז

 ״תערוכת שלו החדשה תערוכת־הציורים
אם.קיי. האותיות של תוספת עם האלף,״
 כזה, קמיע מין פשוט זה אם.קיי.? ולמד,

דעתי. לסוף יורדים אתם אם


