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ההימורים בעוד□ המבלי□

 ישראלים על סיפור לבם להביא החלטתי
 ׳שתמיד אלה כל הגדיל, בעולם המבלים

 שקשה וכמה להם, שאין בארץ פה בוכים
 נמצאים כשהם עול כל פורקים להם,

 אנשי כמו ממש מהחיים מהנים בחו׳׳ל,
 במלון שעבר בשבוע שהיה ומי העולם.
 נהנה היה שבלאס־וגאם פאלאס סיזרס
 נופשים, שלנו מהישראלים כמה לראות

כמה חשבון. בלי ונהנים מפסידים מהמרים,

האהבה [׳צחון
ההורים על

יונה והרצל רקפת
הלחץ למרות

 אחרי נטו. אביבים וחצי שמונה־עשדה
 מבת כמוהו לאבא מתאים יותר מה הכל,

הקר השלשלת את ותמשיך קצינה, שתהיה
 את שתשלים אחרי רק יתתחתן- בית,

 בסוף ורק למדינת־ישראל. התחייבויותיה
טייס? עם כמובן תתחתן,
 ישחת־ החליטה חטובת־הגו שרקפת אלא

 הרבה השובות הרצל כלפי חייסויו׳תיה,
 החליטו נישואיה שמאז קרה ובך יותר.

 ואת מירביית, עצמאות לבתם לתת ההורים
 ביחידות. חייה את לבנות האפשרות בל
 איתה מתראים לא לחתונתה, הגיעו לא הם

 רקפת אבל בטלפון. אייתה משוחחים ולא
 בצעד מאד מאושרת שהיא להוריד. מוכיחה

ה אולם את מנהלת היא וכיום ■שעשתה,
 הבעל עם שפתחה לסטריאו המפואר תצוגה

 יישברו שפו לדום ומחכה יושבת בתל־אביב.
 מאוחר טוב אך באיחור, אומנם הוריה,

לא. מלעוילם
1 0

 בידור לעצמם להרשית יכולים ׳שהם טוב
שכזה.

כאחד שידוע (פשנל), דשא אברהם

 מוכיח שלפנינו בסיפור שקוויה מה
 העומד דבר שאין ספק של צל לכל מעבר
 חשוב בל־בך קשר לא אפילו האהבה, בפני
 שקרה מה למשל, זה, וילדים. הורים כמו

 במילואים אלוף־מישנה של במישפחתו
 הנ״ל, טייסת. מפקד שהיה מי יאק,
 זכה גדולה, תברת־ייבוא מבעלי כיום שהוא
 רקפת. בשם אמיתית יפהפיה יבבת

 בחיל־האוויר שירתה היא שגם .רקפת,
 בחור הכירה בקודש, מישפחתה כמיצוות

סטרי מערכות בייבוא שעוסק ונחמד צעיר
 שנחשב יונה, הרצל בשם אופוניות,

 תל־אביב. בעיר-ד,אורות מאד מבוקש בחור
 העיפה לוהטת אהבה של שסוע אתרי
 ליונה ונתנה לסלעים, מעבר מבט רקפת

 או — ■שמתחתנים או :נמרץ אולטימטום
שנפרדים.

סטר באוזניות לאולטימטום האזין הרצל
 שלא והחליט הכיוונים׳ ־מכל יאופוניות

 ידיים, הדים הוא סיכון. לקחת לו כדאי
 והכל נשוי. היה כבר והצי חודש וכעבור

 שהאבא אלא ויפה, טוב להיות יכול היה
 הרעיון עם השלים לא־כיל״בך הכלה ישל

בת רק ■והיא רך כה בגיל ■תיקטף שרקפתו

דשא <פשנל) אברהם
החופשות בין
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ת רק ח א
 יורם של בחייהם הפעם, קרה גם וכך

 היתה לשניים דפנה, היפה :ואשתו רסקין
 אז נסעה דפנה !מאד. וארוסה משבר תקופת
 נשאר ויורם בארצות־הברית, אנטה לאמא

 ל׳. בשיכון שלו הפנטהאוז בדירת כאן
 לא הבחור ושמעתי שראיתי מה לפי

 וילדיו. אישתו ■על וחשב בבית יישב בדיוק
 בחברה תמיד אבל חשב, אומנם הואי אולי

 החיים ואז ביד, משקה כוס ועם נעימה
 היד, הוא אולי רעים, לא לגמרי לו ניראו
 עליו ראו לא בפירושי אבל געגועים, חולה
דבר.

רסקין יורם
תנאים עם

!

 ניתוח ועבר אושפז, הוא אחד שיום עד
קשח, היה שזה ׳נראה ברגלו. מסובך די

 ניראה בארץ, מאמנים אמירגני מגדולי
 יוסי של לציידם גבוהים בסכומים מהמר
 שלא אירופאי ישראלי עיור ואשתו. בנאי

 היד. איתם ובילה ■ללידה חישב־ן עשה
 זוהרת יפהפיה כשלצידו מילצ׳ן, ארנון

 ש- החליטה הזאת החבורה כל ומסוונדת.
 אחרי למנוחה שילד,ם היפיתרזן ׳תתיר, ווגאם
 פשנל, למשל, עבודה. של עצום עומס

 מנטה שנקנלד עם באירופה מסייר שכידוע
 בטלוויזיה מופעים סידרת ואחרי מסטיק,

 חופש שבועיים לעצמו . לקח הלונדונית
 לקליפורניה קטנה קפיצה עשה ומאירופה

 שמש. דד,:ריבה שלווה שקט, קצת לחטוף
 הסיבה אז לשבועיים, רק למה תשאלו ואם
 הופעות סידרת לעוד לחזור צריך שהוא היא
בהאמבוירג. הבינות עם

 אחרי סחוט הוא גם הגיע מילצץ ארנון
אפרי מפיקים עם ופגישות ,ישיבות סידרת
 עשרה בילו העליזים פרטיים. בענייני קאים
 ולא ובשתייה, בשיזיוף בנעימים, ימים

 ההפסדים — ימה על עלה מה אותם נשאל
הרווחים. או

 המקום את מכיירר, ■שאגי כמו אבל
 בשום בו אי־אפשר לנוח אז הזה, המשגע

טמפר עם קשה קצת בשמש לשבת אופן,
משי ממש זאת ברווח ולצאת ■כאילה, טורות

אפשרית. בלתי מה
 מהשבועיים להתאושש בשביל עובדה,

ל ללוס-אנג׳לס היחיבויחה כל ׳נסעה האלה:
 גור, אידנה הפסלת של •בארמונה התארח

 ולאות המלך. כיד אירוח להם שאידגנה
 של מיפסליה שניים ארנון קינה הוקרה:
בלתי־חוזרית. כהשקעה אילנה.

שיגעון חתונה
 של שהתימנים לכך הוכחה חיפשתם אם
 הריי פעם של לתימנים דומים לא היום

 הג׳ינם תעשיין של זיו השבוע, חתונת
האמרי אשתו עם רני עני יחי זהמיסעדן

 ההוכחה את סיפקו אנט, ד,יסד,פיה קאית
לכך.

 שקיבלתי בהזמנה התחיל הסיפור וכל
 הולך שפד, הבנתי ממיניה כביר לחתונה.

 על בכלל, סטנדרטי לא משהו להיות
 אישה של פרופיל צילום היה ההזמנה
 אז פיל כמו דק רמז לא זה ואם בהריון,

 זר, שקוף ודביר רמזים. מבינה לא אני
 הזוג אצל הולך בדיוק מה לסולם הסביר
 שומעים איפה בעצמכם, לי תגידו אז הנ״ל.
ל שמזמינה תימנית מיישפחה על היום

בהריון? שהכילה לכולם ומודיעה חתונה,
 התימנים מגזע הוא החמוד ׳שיחי אלא

 הולך ״אני לי: אמר שהוא וכמו החדיש,
 הצי שאנט שראיתי ואחרי בטיוח. על רק

 הצדקה יש עכשיו נתפס, והעסק ליחה
 שהשניים ידעו כולם הרי (כי לחתונה״

 ומאמיגו טובות). ישנים כמה כבר נייחד חיו
 שמונעת מאד, בריאה גישה ■שזאת לי

בהמשך. בעיות
ש .מה לעומת כלום זה ההזמנה אבל

השבוע התקיימה החתונה ישם. התרחש

שוז א
עורה

 ידועה זול, לא דבר היא שאשר, העובדה
 שבאיזשהו שמעתי ואפילו נשוי, גבר לכל

 שלהחזיק וגילו סקר, ערכו בעולם מקום
 הון לגבר חוסך עקרת־בית גם שהיא אשד,

תועפות.
 איתן המלחין־זמר את למשל, קחו, אבל

של וגילה רציני חישוב שעשה מסורי,
 60ל־ 50 בין לו עולה אשתו את החזיק

 סכום הריעות לכל וזד, בשנה, לירות אלף
 אלא ברגל. הולך לא שבהחלט רציני

 אפשר חישובים, לעשות מתחילים שכאשר
מה בחצי מדובר היד, אם שגם לראות
מדי. יקר עדיין היה זה סכום,

 רב- של תגליתו שהיה מי איתן, ובכן,
ל סרן י י י א חיל-האוויר בתיזמורת רטי

מסורי איתן
צעקות הפכו הקולות

שלא וכמה כמה לכתוב מאז כבר והספיק
 הכיר הזמרים, מיטב בפיות שהושרו גרים

 לפני הים חוף על חדד שרי אשתו את
 נוחר, את ניסתר, היא שגם שרי, כשנתיים.

 המלחין עם משותפת שפד, מצאה בשירה,
 שקיים החליטו אלה שני וכאשר הצעיר
 קולות, תיאום של רציני קליק ביניהם

 וכיוונו צעקות, הפכו הקולות ואז, תתחתנו.
 אוהב אומנם שהוא למסקנה איתן את

נישואים. של תקן על לא אבל נשים
בעיר, ומפזם היום הולך שהוא וכמו

 זד, חתונה עליו, שעבר מד, כל אחרי אז
לעו הקרוב. לעתיד שלו בראש לא בכלל

 שיקול עם חושבים, עשה הוא זאת מת
שבמ למסקנה והגיע מצלצלים, של רציני

 להשקיע לו מוטב באשה להשקיע קום
 ושנית יקר, פחות זה ראשית בתקליט.

 היוקרה מבחינת גם משתלם, יותר זד,
הכסף. מבחינת וגם

 עושים היו הזמרים כל אם בינינו, אבל
 — תקליטים מוצף היה השוק כזה, חישוב
בודדות. ונשים

 | ביית צריו שכשמזדקנים הבחור החליט ואז
 ן לחיית ולחזור וילדים, אשד, עם מסודר

 והחזיר לארה״ב, ונטע לו יקם בהרמוניה.
 היא ששמעתי מה לפי אשתו. את ארצה
 כמה והעמידה בעיות קצת עשתה אומנם
 לכל, הסכים כמובן הוא אבל תנאים, וכמה

לבד. להיות לא העיקר
ב השניים חיים היום ששמעתי, ממה

 למופת מתנהג יורם מושלמת, אידיליה
 ואם הסוף. עד המסור הבעל את ומשחק

 הכבוד כיל אז אותו, לביית הצליחה דפנה
להוות. צריך סדר לה.

עמרני יחי
בטוח על

 משעות והחל ׳אתרים, שבכיכר בטועדוון
 בלי משקאות שם נשפכו המוקדמות הערב
 וכששותים חופשי. חופשי הכל גבול,

 מתנהגים ואז חופשי. מרגישים גם חופשי
 היפים עם הצעירות .היפות וכל חופשי,

 ז לבין בינם מאד חופשי הרגישו הצעירים
 משאירה כבד אני השאר כל זאת עצמם,

שלכם. לדימ״ון
 חמד, כבר היתד, כשהאווירה בקיצור,

בי חופני למקום הגיעו ומשוהחהת, א  ו
 חדווח הזמרת את להופעה ׳והזמינו כהט,

מרני,  של הגדולה אחותו בידוע שהיא ע
 אחיה, לחתונת ׳במיוחד וארצה שהגיעה יחי,
 ובכה, דויד. האמריקאי הרויפא בעילה עם

 העטרנים, כל של המעגל :נסגר בעצם,
מסו והם אמריקאיים ׳נישואין להם יתפסו
גלויות. מיזוג ממש בחיים, דרים

 התרוצצו קטינים וסינים נמשכה, המסיבה
 סיניים מטעמים ועוד חמים אגרולס עם שם

 הבוקר. אור עד יחי של הסינית ממסעדתו
 ״רמותי, ואמרו: המועדון ׳בעלי שקמו עד

 ובזאת שחרית״ של שמע קריאת זמן הגיע
השבוע. חתונת את חתמו
 נהדרות מסיבות עם לכם. אגיד מה

 יתחתנו שכולם לי איכפת לא שכאלה,
 הילדים את יביאו ■שאפילו או בהריון,

אקשן. שיהיה העיקר לחתונה.


