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 לא בידור לו שמחפש מי לי, תאמינו
 זה בשבילו האידיאלי המקום סטנדרטי,

 לקולנוע ללפת לכם למה המישפט. בית
 לכו 1 כספכם ממיטב לשלם ועוד ולהצגות.

 אני שתרצו. כמה שם ובלו המישפט להיכל
 חינם. והכל ותעלזו, שתצחקו לכם מבטיחה

ש בשבוע אני שעשיתי מה ׳בדיוק זה

 ומשעשע נחמד קוריזוז לכם והרי יעבר,
 מכירים, בוודאי שרובכם כאלה על ׳ועוד

אישי. באופן ילא אם בשם לפחות
 בעליהם שיף, חיים המולטי־מיליונר

 ביותר מהמפוארים בתי-מלון חמישה של
בישר בתי־המלון התאחדות ונשיא בארץ

 לירות 2300 רק ׳מרוויח שהוא טוען אל,
 מכתב התבררה זו מפתי־עה עובדה לחודש.
 המתקיים מזונות במישפט שהגיש ההגנה

 עורכתיהדין בנפרד, אשתו לבין בינו כעת
שיף. אילה

 המחוזי המישפט בבית שהתקיים בדיון
 התפרץ נתן, ?{לי השופט לפני בירושלים

 שלו החוקית כלפי אחדות פעמים שיף
פע כמה שהוזהר למרות כא-כוחה, וכלפי

ה המילים ועל הסוטה התנהגותו על מים
 ,לבסוף, הדיון. ׳במהלך השתמש גסות,שבהן

 התפרץ הוא הסאה. את הגדיש כנראה,
 בהשמצות שכנגד הצד של עורך־הדין על
לא יצווה המישפט שבית תבע שהלה עד

 קנס דבר של בסופו אפל שיף. את סור
 בית־הדיז ביזיון על שיף, חיים את השופט

 לגבי הדיעות, לכל גבות סכום ל״י. 500ב־
 2300 רק — לטענתו — שמרווח אדם

מכתבנית. פחות לחודש. לירות

■ שי? חיים
מרוויח הוא כמה

ז

 מ<בחול
עולם סובב

 שכולנו מה קרה טימור רחל לציירת
 נסעה הבחורה לנו. שיקרה רוצים היינו

 בקלן מיכתולה פרי ציורים של לתערוכה
 עברו ומאז ימים, ׳לשבועיים ׳שבגרמניה

 עדיין זהכישרון חודשים מחמישה יותר כבר
 מ־ לכמה וציילצלתי מאד הודאגתי איננו.

 על הלוואי סיפור שמעתי ואז ׳חבריה,
סולם.

 משכל, יותר מזל שכולו סיפור זהו ובכן,
 ביותר הטוב ,בחלומה שאפילו ספק ׳ואין
 תסתיים שככה ׳בדעתה מעלה רחל היתר. לא

 ספק לה היה לא אומנם בקלן. התערוכה
 אפל היה, באמת וכך יימכרו, הציורים ישכל

 מכך כתוצאה עולם חצי תסובב שהיא זה
בתוכניות. היה לא פשוט

 לא אבל והתאהבת קמה הבחורה. ובכן,
 היא והפעם במי. לדעת גם צריך סתם.

 שאחרי אמיתי, אנגלי במיליונר התאהבה
 לעצמו רכש וגם עבודותיה את שראה
ה את לאמץ החליט מהן, עצומה כמות

שה קרה כך תפוקתה. על כולה ציירת

 ללונדון עברו גרמניה, עם גמרו שניים
 מי׳ןם, האיש. של המפואר ביתו גרו ושם

 וסיכמו סידורים מיני כל שסידרו אחרי
 ואחרי לפאריס ׳נסעו ׳לחורף, תערוכה על

 קפצו שלמה מלתחה במתנה קיבלה שרחל
רא במחלקה טסו ועוד הרחוק, ל׳מיזרח

חשובים. לאנשים כיאה שונה
אר שבוע מדי מצלצלת שרחל מספרים

 החבר׳ה. אצל נשמע מד, לברר כדי צה,
לו למסור גא כלשהו, מתגעגע יש ואם

טימור רחל
מתוכנן לא טיול

 ומלואו עולם תפסה הבחורה כי ,אבוד. שזה
ב הזוג מבקר כיום ׳קומפלט. ומאושרת

 שלה אמי פון לאריק יש שם בנגקוק,
 סחורות, נשק, סטייל מאד חשובים עסקים

 יוון לאיי יסעו ומשם וכדומה, עתיקות
 וגם לקיץ ׳תערוכה אירגון לשם כן גם

 המעייף. הטיול אחרי קצת לנוח
ן לצייר מספיקה היא מתי אגב,

בסוביה סיפור
 באוני־ אותנו לייצג רמת־גן מכבי של ניבחרת־הכדורסל נסעה יודעים, שכולם כמו

בולגריה. מבירת פיקנטי אהבה סיפור בשבילכם לי ויש בסופיה, שהתקיימה ברסיאדה
 קמינסלוי, מאיר שיבלים, כמו ברוח מתנופנף ששערו והחתיך הגבוה השחקן את
 באוסף הסתפק לא הנ״ל ובכן, היטב. מכירים שביניכם הכדורסל אוהדי כל בוודאי

 נטשה אמיתית. אהבה בסופיה גם מצא הרבה לחפש ובלי שלו, התל-אביבי החתיכות
 להנעים יכולתה כמיטב וניסתה הקבוצות, לפני בולגריות מנגינות שזימרה איונופה,

 שיגעון, אהבה פרחה שם לי ותאמינו הבלונדי, בצעיר התאהבה שם, הערבים את להם
 איונובה, את אסרה הזאת, באהבה צרה היתה שעינה החשאית, המישטרה אחד שיום עד

מבולגריה. הישראלית הקבוצה צאת עד במעצר אותה והחזיקה
מיקרית, התאהבות רק היה העוול וכל רע, דבר שום עשתה לא שבעצם המיסכנה,

 מלהושיע קצרה היתה ידו אבל לאהוב, שידע הנחמד הישראלי את רב זמן תשכח לא
ובאיומים. במאסרים במישטרה, היה כשהמדובר
 מצא ושם בלפור, שברחוב לדירתו שחזר עד משיברון־לב, סבל המאוכזב מאיר

 באהבה הראש את לשבור שדי והחליט צבריות, ממלאות־מקום של ארוכה שורה
מסופיה. אסורה
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נמרי כמו
 פשוט בארץ, היה לא כבר הוא רב זמן
 כשהוא פד,. לחפש מד, לו היה שלא בגלל
 אבל מכולם, אחד סתם הוא בישראל נמצא

 וכדי אמיתי. סטאר הוא בפאריס כשהוא
 יגיע הוא הוא, כך שאומנם ׳לכולם ׳להוכיח

בתוכ הראשון ,בחלק ויופיע בקרוב ארצה
צ׳ארלס. טינה הזמרת של נית

 אם (אפילו שיגעון ׳הח׳תיך נמרי יוני
 פעוט) פלסטי תיקון־חוטם של בזכותו זד,

 צרפת. את משגע וכבר ,27 בן בסך־הכל
 נכון רותי לזמרת פעם ׳נשוי שהיה יוני,

 ממנו, יותר סטאדי׳ת שאשתו מזה ותוסכל
 ונסיעתו גירושיו מאז עצומה תפנית ביצע

בפ ■ולישראל כולו לעולם והוכיח צרפתה,
במישפחה. האמיתי הסטאר מי רט

נמרי יוני
מפאריס נחיתה

 בשמו קשרו ׳לא היום ׳ועד מאז מאי, אלא
 ברגל, הולך שלא כזד, רציני ׳חומן שום
 מסתבר ובכן, לו. לדאוג התחלתי כבר ואני
 רציני רומן לו י׳ש כיום צורך. היה שלא
ש בצרפת ידועה רקדנית־זמרת עם מאד
 בימת על התוודעו השניים נ׳ניפר. שמה

 הטלוויזיה מתוכניות אחת -.של הצילומים
 לצידו, שם הופיעה ג׳ניפר אמנם יוני. ׳של
 בתה דווקא היה יוני את שמשך מה אך

השש. בת הקטנה
 מושבע, ילדים כחובב המפורסם יוני,
 עם והמשיך הקטנה, עם לשחק התחיל
 אית׳ו מביא הוא ממש אלה ובימים האמא,
 את שתכיר כדי שלו ג׳ניפר את ארצה
יעקב. אשדות בקיבוץ עדיין החיים הוריו

 לכם, תארו כבר. מתכונן ודאי זזקיבוץ
 הקיבוצניקים על ינחתו אחד בהיר ביום

 עיר־חאו- של משמיה ישר שכאלה כוכבים
מוק אזהרה בלי במעט ועוד האגדית, רות

דמת.

עצוב
לציונה

 עדיין כך הקרויה טוכטרמן, ציונה
ל פעם נשואה אומנם היתד, ההרגל, מכוח
 כידוע. נגמר. זה אבל טוכטרמן פני
 חיל- לטייס בשנית, נשואה כבר היא כיום

 פדני. התכשיטן של ׳ובנו לשעבר האוויר
אינפורמציה. לשם רק

 לשעבר הדוגמנית עצוב. סיפור זהו הפעם
 בן לבן אם שהיא — בהווה והבוטיקאית
 ז־ — הראשונים מנישואיה חמש־עשרה

 בימים התנסו כשנה, מזה החדש ׳בעלה
 כבר שהיתר, ציונה, ׳מעציבה. התנסות אלה

ולדה. את הפילה ׳להריונה, השישי בחודש
 להם ונחזיק ויפים, צעירים, הם אבל
וב אצבעו

שני דוו אחנה
 זוג להיפך. דווקא לא, בכלל 1 מהר

 אנשים ממש והם לחלוטין. ומאושר אוהב
 כישרוניים. יותר קצ׳ת רק אולי כולם, כמו

 אלא סתם, ולא תיאטרון שחקני הם כי
 האידישאי. התיאטרון
ור* ומנשה מאירי לאירית וכוונתי

/

ורשכפקי ומנשה מאירי אירית
אבא במקום הבת

ה בין הגילים שהפרש זה גם שפסקי.
 הפריע לא שבה העשרים את עובר שניים

 יותר זה באושר ולחיות להתחתן להם
 עצר. יורש ׳לעולם להביא ועוד משנתיים,

 עיני- בעלת זקופה, אמיתית, יכה אירית,
מתנו ערמוני ׳שיער ועטרת גדולות, שקד
 ידעה לא אומנם לתפארת ראשה על ססת

 מנשה, אבל לנישואיה עד אידיש מילר,
 בימותינ׳ו, על הוותיקים השחקנים אהד

 משחקני עוד ׳והיה באידיש, הופיע תמיד
כש בה התאהב הוא וז־דרה־מי. לי־לה־לו

יחד. הם ומאז שלי, מיכאל בסרט הופיעה
 בעיברית לנישואיה עד שהופיעה אירית,
 שאי־ בדעתה העלתה לא מאד, מדוברת

 קיימת עובדה אפל באידיש, ׳תככב פעם
 ואפילו יחד, מאד מצליחים שהשניים היא

ה הקהילות בפני להופיע לחו״ל נוסעים
גדולה. בהערכה ח׳וכים יהודיות

 במישפחה. נשארת האהבה :הפואנטה
 פעם של האופרה זמרת אירית, של אמא

 . מאד רציני נושא היתד. דרורית, דרורה
 עצמו ורשבסקי מנשה אותו של לחיזוריו

 על העדיפה אבל שנים, הרבה הרבה לפני
 הנודע הפסנתרן מאירי, יעקב את פניו

מסת ורשבסקי, אבל כשנה. לפני שנפטר
 בשעתו זכה לא אומנם הוא ׳ויתר. לא בר,

 טובות שנים כמה ׳שחיכה אחרי אך ,באם,
 הוא הללו השנים זכ׳ל תחתיה. סבת זכר,
 הספיק וכבר בדד, בדיוק ישב לא גם

הסב .19 בן לבחור אב ׳והוא נשוי להיות
 ו־לדיברי לדבר. מה אין משתלמת, לנות

ה את מקדשת ״המטרה בציטוט, אירית,
אמצעים.״

 ברכת הזד, המיי׳וחד ׳לזוג למסור לי תרשו
להם. מגיע יישר־כוח.

 סוףב נקודה
האהבה

 לשמוע מזלי לי התמזל האחרון בזמן
 אבל ואהבות, חתונות על ,רק כמעט ולספר

 שהאהבה כאלה כמו י׳וצאי־דופן. גם יש
אחד. בהיר ביום להם נגמרה

 מנהל שהיה מי שרפשטיין, מיכה
ב המציל את הצילו הסרט של ההפקה
 בימים מתגרש זוהר, אורי של כיכובו
 שילדה נילי, השנייה מאשתו אלה קשים

 ז כ- אייתה שהביאה הבת על, נוסף בן ׳לו
ה כל שלה. הראשונים מנישואיה נדוניה

 קצת הקודמים הנישואים עם הזה עניין
 אותי יאשימו שלא רק אבל נכון, מבלבל,
בפירטי־פרטים. סיפורים מביאה ישאינני

 אבל ברור, לא עוד מעניין זה מי את
יברור. שהעיקרון העיקר

 אין אהבה שבלי החליטו השניים ובכן,
נקודה. שמו פשוט והם להמשיך, טעם

 מהם ללמוד שיכולים כמה מכירה אני
 בלי שכשחיים — הזה העיקרון עניין את

אחד. לאף בעצם, מועיל, לא זה אהסה


