
פריוה
מאחרי־הקלעיס

הז לקבל ומצפה מחכה אני שנים מזה
ו שוקי הצמד של לטכס־הנישואץ מנה

 טובה סיבה לי שיש לי והאמינו אביבה,
קי כי לכך.  לחו״ל שפרח -שלפני ליי, שו
 מקומיות, להקות־קצב ימיני בכל זמר היה

 אשר פז, לאכיפה רבות שנים כבר צמוד
רקד היתה לחו״ל, שוקי עם שפרחה לפני
 במחזמר והתפשטה זימרה קיפצה, וגם נית

 את שוקי למען עזבה וגם זצ׳׳ל, שיער
 את איתה ולקחה אפרתי משה ,בעלה
דן. המשותף, בנם
 לדווח שדאגתי במו הזה, הנחמד הזוג אז
רק לא מאד צמוד היה פעם, מדי לכם

לוי ושוקי פז אכיפה
טובה ברוח

הו בהם הבמות כל ועלי המקומות בכל
 ומאחרי- הפרטיים בחיים גם אלא פיעו׳

הקלעים.
 אחת בדירה יחד התגוררו ואביבה שוקי

 מיני לכל גיחות ביצעו ומשם בפאריס,
 כך ששם, יפאן כמו מעניינים מקומות

 בהחלט. סבירה בהצלחה זכו לי, דיווחו
ב הושמעו תקליטים, מכרו הם ובכלל,

 ובעיקר באירופה בטלוויזיה הופיעו ידיו׳
 בפרובינציה, כאן, ואנחנו לא. ומה בצרפת

ש הזה, שהזוג־מהשמיים בטוחים היינו
 יגיע ביחד, ■משוגע קלף כזה ליו הולד
 ישים ושוקי לחופה, מתחת אל גם בסוף

אביבה. של אצבעה על טבעת
 תגיע. לא הזאת ההזמנה רבותי, בקיצור,

בל אחרי שלהיפרד איתכם מסכימה אני
לא־כל- זה ביחד סוערות שנים הרבה ווי

7) ( 17(07/7 ז/ וושוס נו ע
 אלי שהגיעו השמועות אבל ם-שוט, כך

 מספרות הקדה, ■מפאריס הסילון במהירות
 אלא הבמה, על לא נפרדו ואביבה ששוקי

להת עברה אביבה הפרטיים. בחיים רק
 נצמדה אפילו והיא נפרדת, בדירה גורר
ש למהדרין, וצרפתי תמיר לחתיך חזק

 המפורסמות הגדולות העיניים אחר נטרף
 ״אני עצמה; אביבה שסיפרה וכמו שלה.
העבו בין להפריד שהצלחתי שמחה ממש

 קצת מתחילה אני עכשיו רק לאהבה. דה
אנ-שים.״ ולהכיר בפאריס לטייל
 שוקי על לי לרחם תתחילו -שלא רק

 ובסוף חברה־לחיים לו שגידל על המזוקן,
 לכם להבטיח יכולה אני לו. ברחה היא

 ■תסמכו זימן. לאורך בודד יישאר לא ששוקי
 צרפתיה איזו לעצמו יימצא הוא ■שגם עליו

 הם שלהם, כמו אמרגן ועם מיניאטורית,
 הבמה, על רביעייה. להפוך עלולים עוד

לפחות.

ז<ד7הח
פל<<בו< שהפך

 ישראלי על לי להצביע נסו אדרבא,
 וכי מציאות. מחפש שאינו בחו״ל אחד
 את המכבדים מחפשת, או מחפש איזה

 למשל, כמו, לניו־יורק ומתגלגלים עצמם
 או רכין, לאה ראש־הממשלה רעיית
 או קולק, טדי ירושלים עיריית ראש

 משה המדינה הכנסות על הממונה אפילו
 למרכז־ה־ הגיעו לא ואחרים, נוידרפר

 של השלישית בקומה אבי, של מציאות
י -שבנייו-יורק המפורסם לכסינגטון מלון

 אלה, בימים ■לשם שמתגלגל ימי כל ובכן,
 את לא אבל מציאות, למצוא׳ אולי :יוכל
 מי כי אלון. אכי הדינמי, החנות בעל

לאחת להזדמן זכה או שם, ביקר -שכבר

בסכנתנישואיו גאון
 ביותר הקשוחות של ליבן את אפילו שתשבור ידיעה בשבילכן לי יש השבוע

 בפעם מרחפת הישראלית, הבוהמה של הנצחי הרווק גאון, יהורם על מביניכן.
חתונה. סכנת נוספת

 האחרונות בשנים פעמים מדי יותר הזאת. בתחזית ■להאמין קצת שקשה נכון
 לתחום כבוד אחר ויועבר הכלל, מרשות יילקח שיהורם הזיה, הנורא באסון עלינו איימו

 יהיה אולי זה לאוזני, גונב כך הפעם, אבל מאושרת. ילדה איזו של והבילבדי הפרטי
 הפעמים בכל כמו שלא לחתונה, דומה משהו מזה ייצא באמת הפעם ואולי רציני.

בטיח. ולא חתונות לא היו שלא הקודמות,
 העובדה זאת רצינית, היא הפעם שהסכנה לחשוש היסוד את לי שנותן מה

 שנה במארס 29ב* הנראה, ככל להיערך, העומדת לחגיגת־החתונה מקום הזמינו שכבר
בחיפה. טאיוואן הסינית המיסעדה אלא רגיל, אולם־חתונות אינו והמקום זו.

 יתחתן גאון שיהורם פיתאום מה ולתמוה: גבות לזקוף יכולים אתם עכשיו
 של להוריה במיקרה שייכת שהמיסעדת העובדה אז או! דווקאי! סינית במיסעדה

סינית. במיסעדה להתחתן מאד טובה סיבה להיות למשל, יכולה, המיועדת, הכלה
 בת גולדפרב, אורנה להיות צריכה אותי, מתחו לא אם המאושרת, הכלה

 התלקחה ומייד כחודש לפני יהורם את שהכירה מבת־גלים תיכון תלמידת ,18ה־
טבעת־הנישואין. באמצעות רק לכבותה שניתן נוראית אש ביניהם
 אי־ פשוט הכלה. מצד ולא החתן מצד לא לידיעה, אישור לקבל הצלחתי לא
 במיקרה יהפוך הוא ואם העסק. כל על גדול סימן־שאלה שימו אז אותם. למצוא אפשר

המרעישה. החדשה את לכם שבישרה הראשונה הייתי שאני לכם שתזכרו לסימן־קריעה,

ל ב ם י וזו. של הילדי
 נראים החיזורים -שד,גששים כמה עד
 בלי זה זזים ולא צמודים נורא־נורא לכם
 שפשוט דברים כמה לפחות יש אז זה,
יל ;לחוד לעשות אלא ברירה לתם אין

 היה זה גם שאם לי האמינו אבל דים.
 כבר א הן פשנל, שלהם, באמרגן תלוי
 ביחד, זה את גם יעשו שהם דואג היה

בהרמוניה. ואפילו
 שתי על מבשרות האחרונות החדשות כי

הגדו הגששים במיישפחת קרובות לידות
 בנאי, נכרי הוא הזה, בשטח המוביל לה.

נמ דפנה שאשתו יוסי, של הקטן האח
 אחרי ■מתקדמים, בחודשי־הריון כעת צאת

 החמש בת בתם את לו הביאה -שכבר
אב גם הוא גברי מייסמין, חוץ יסמין.

ושייקה פולי נכרי,
לכת בקצב

ל הראשונים, מנישואיו אורי בשם לבן
 בן כיימעט כבר הוא הזה ■והאודי אורנה,

שמונה.
 (״■פולי״) ישראל צועד אחריו ישר

 פולי והמצחיק. הממושקף פולייאקוכ
 רינה לשחקנית פעמיים, בעבר נשוי היה

 אגב, ששתיהן, נל, ריקי ולזמרת ננור
 ל- נשואה רינה באמריקה. עתה ■ירשביות

ב בהוליווד הממוקם ישראלי איש־יסרטים
 למיסעדן נשואה ודייקי אטקיס, .רפי שם

 רשמו בניו־יורק, רומניה יליד ישראלי
 הראשונות הנשים משתי אבל נ׳ודג'.

 הישועה זאת לילדים, פולי זכה לא -שלו,
 שוש, במיספר, השלישית אשתו לו הביאה

 דק לשעבר. אל־עד ודיילת קצוצת־השיער
 ברית־ את השניים חגגו כחצי-שנה לפני

 והנה אייתימר, בנם־בפורם של המילה
 בשנית, החסידה לביקור ■שוש מצפה כעת

 היתרון את להדביק ברורות כוונות עם
גברי. של

ה אחרי בולט בפיגור ■שצועד ימי אבל
 הבס, קול בעל הרציני הגשש הוא שניים

 בבר הספיק הוא גם אומנם, לוי. שייקח
ול לישע בעבר, פעמיים נשוי להיות

 האשה שלהם בלהיט המוזכרות עטרה,
 מירשם לפי לפחות אבל בחיי, היחידה

לו. אין ילדים התושבים
 שהוא לי נראה לא אז אותי, תשאלו אם

 ■מטפח שייקה כי מהעניין. מוטרד כך כל
ב נוסע שברמת־אביב, הנאה דירתו את

 לא ואפילו שלו האדומה האאודי מכונית
 שתביא למישהי בימייוחד צמוד לי נראה

 וכמה טרי. צאצא איזה הקרוב בעתיד לו
 לא־כל- זה אותו, מדרבנים שלו שהחברים

הולך. כך
 במיכ- להתהלך שייקה ממשיך בינתיים

 בטוחה ואיי ובסנדלים, שלו ■הקצרים נסיים
 הוא לעיל, שנכתב מה שיקראו שאחרי

 עד מתנדבות, ׳הרבה בכל־כך מוצף יהיה
 איזה לו להביא תצליח מהן אחת שלפחות

אינשאללה. לבריאות. קטן גשש

ה בדירה אבי שחגג הסוערות המסיבות
 של 24ה־ בקומה הממוקמת שלו, מפוארת

 בוודאי יתפלא במדיסון, מגרד-שחקים
 העסק את לעזוב החליט שאבי לשמוע

 בשורה ולהביא בניו־יורק, שלו המשגשג
לתל־אביב. חדשה

 עם אלינו מגיע 28 בן צעיר וכשבחור
 תסכימו דולר, חצי-מיליון של צנוע סכום
 שעד מה-גם מעניין. בהחלט שזה אתי
 היה הוא שנים מעשר ,פחות קצת לפני

 במו והסתובב חסידית, לימישפחה בן עדיין
 רשטריימל פיאליך עם ילד־טוב־ידושלים

פרוטה. ובלי
 אתי עם התחתן הוא וחצי 19 בגיל

 דתית למישפחה בת היא גם גרינפלד,
 שעם השניים החליטו ■וביחד מבני־ברק,

 יוצאים הם בקדוש־ברוך-הוא אמונה הרבה
לע החל אבי באמריקה. מזלם את לחפש

ו לסנט, סנט חסך כחשמלאי-שכיר, בוד
 40 -של הון עם לארץ בא 24 בגיל כבר
 דונם 650 של יחווה הקים הוא דולר. אלף

הפ רצינית שנת־בצורת ובעזרת כותנה,
לירות. מיליון מ־שלושת־ריבעי יותר סיד

 והחליט קדיש אמר התייאש, לא אבי
מ הכל ולהתחיל לארצות־הברית לחזור

 להיכנס החליט הוא שהפעם אלא התחלה.
 פתח ■קודם־כל י אברך עושה ומה לעסקים.

 חושבים עשה ואחר-כך קטן, מישרד לו
 עד והתפלל, חשב חשב בו. לעשות מה

 ישראלית בחורה אליו נכנסה אחד -שיום
 שהיא סרוגות שמלות לשווק לו והציעה

 את -שתשאיר ממנה ביקש אבי ■מתכננת.

י להפסיד לו היה ימה הכל, אחרי הסחורה.
 קניין- הקטן למישרד נכנס שבוע כעבור

הת גילה אופנה,
בשמלות, עניינות

 אם אבי, את ושאל
 לייצר מסוגל הוא

ב בגדי-ים גם לו
 אבי הסיגנון. אותו

פעמיים חשב לא י] [
 ויחד לארץ, ונסע

בחורה אותה עם ן ׳!.>׳
הס עשו ישראלית

הפכו בבית־לחם, *-]*.*ייי■*****• מתפרה עם כם
לביג־ השמלות את אלון

הח והסחורה די־ים ההצלחה סוד
לזרום. לה

 300 את עבר הקניות שמחזור אחרי
 אבי, על לוותר הקניין החליט הדולר, אלף

עגול סכום תמורת מהשטח אותו וסילק
הכסף, את קיבל אבי דולר. אלף 40 של

באדצות־הברית יצא אחדי־כן, ושבועיים
 יצא אבי צמר. -שיל ייבוא להגבלת חוק

 מחפש עצמו את מצא ושוב בזמן, מהעניין
תעסוקה.
 אם מבוסם. רעיון לו היה כבר הפעם

מחפ על אל־ עובדי ישראלים הרבה כל־כך
 לפתוח לא למה אז מציאות, בניו־יורק שים

 ■מתאכסנים, הם שבו במלון ישר חנות
 סולל בזול סחורה להם להביא לכסינגסון,

 אליו באו והם -שיבואו? רק רום־סרוויס,
 ודודים הכי בחלומות שחלם מכפי יותר —

 דווקא היתד, ממנו שהלכה ימי אבל שלו.
להת החליטו ד,-שניים אתי. היפה, אשתו
ובאהבה. בידידות זאת עשו והם גרש,

 הילדים שני עם לישראל חזרה אתי
 אליו הביא ואבי בינתיים, להם שנולדו
 הלא בסוד, פה שהחזיק הידידה את מהארץ

המוכ החתיכות אחת פארי, טליה היא
 למצופה, בניגוד אך גיבעתיים. של רות
הפועל. אל השיניים של חתונתם יצאה לא

 לדאוג החליט ואבי ארצה, חזרה טליה
 בלכסינגטון המתגוררים אל־על לציוותי

 עם רומן ניהל הוא חברתית. מבחינה גם
 אירח פרידמן, יהודית היפה הדיילת
 כל על המשקיף -שלו הפנודאמי בסלון

 שווה שהיה ישראלי אורח כל מנהאטן
מסיבונת.

 כבר האומה נכבדי ישכל אחרי בקיצור,
 כישרון־ה־ שעם לו ואמרו אצלו ביקרו
מוע איזה לפתוח מוכרח הוא שלו אירוח

 הוא חודש לפני בתל־אביב, קלאסה דון
 המרצדס מכונית את רכש ארצה. הגיע

 ה־ לשגריר קודם שייכת שהייתה הכהה
ב לירות כמיליון השקיע דרום־אפריקאי,

 בייפדהעתי- פותח׳ שהוא החדש דיסקוטק
 ידידתו את לעזרה לו גייס ואפילו קה,

גול הלי היפר,פיה הדוגמנית הטובה,
דנברג.

 אבל ■מאד, עסוק באימת הוא -שעכשיו כך
 שיבואו בתנאי להצעות. פתוח בכל־זאת
הנכון. מהכיוון




