
הסודית האהובה

 הזמר היה לא אולי פניגשטיין מאיר 1
 ה* עליה כוורת להקת של מפורסם הכי 1
פו הכי הטיפוס היה ספק ללא אך שלום, 1
 התוכנית נקראה שמו על שכן שם. פולארי ן
 סוגי. :היסטרי ללהיט כוורת את שהפכה 1
ו מאז פניגשטייו היה המוסיקה מלבד 1
 השמועה מושבע. חתיכות אוהב מתמיד )
 רומן על מספרת לאוזני שגונבה האחרונה 1
 נשואה אחת גברת עם מנהל שהוא סודי ן

מאד. ויפה מאד,
 לכם לגלות יכולה איני אך מצטערת,

 לא כי שנראה למרות שמה, את זה בשבל
 להסתיר עוד יוכלו לא והשניים היום ירחק'

 ל- יהפך והוא הציפור מעיני הרומן את
פומבי.
 הסודית אהובתו עם לפגישה פגישה בין
ירו בין הקו על מיודענו פניגשטיין נוסע
 לא אותי תבינו שלא לא, ותל-אביב. שלים

 בירושלים. שגרה האהובה לא זאת נכון. 1
 שלה, המתחרה נמצאת הקודש בעיר שם, ן
התיאטרון. פוגי: של השניה אהבתו ן

 במחזה החאן בתיאטרון כעת משחק הוא
מת הוא מזה חוץ קצ׳רלי. צ׳רלי המקורי

 כוורת להקת חברי יתר עם ביחד כונן
 הם ראשון בשלב מחדש. להתאחד לשעבר

ה את כך לשם להביא אפילו מתכוונים
 מ- אולארצ׳יק, אלון הלהקה, של חתיך

מוסיקה. לומד הוא שם ארה״ב

 שעבר, בשבוע להזדנגף פנאי שמצא מי
כי למראה רציני שוק לחטוף היה יכול  א

 שנראה נואצ׳ו, אל מועדון בעל אלץ,
דנני. לספי מצלצלת סטירת-לחי מחסיף

ה סוף עד להינשא שהתכוונו השניים
בי הרומן סוף יהיה שזה החליטו שנה

ניהם.
 בני ששני לספר שידעו כאלה היו אומנם

 אזרחיים, בנשואין נישאו.באיטליה הזוג
 הרע. לשונות סתם אלה אבי לדברי אבל
 את עושים היו הם מתחתנים, היו הם אם
להס ובלי ועדה קהל לעיני בארץ, פה זה

דבר. תיר
 פשוט והשניים שקרה, מה קרה אבל

 נראו הם משותפת. שפה למצוא הפסיקו
 וחמישי. שני יום כל כמעט וניצים רבים
 לו שיהיה והערב, השקם ואומר, חוזר אבי

 ״למרות לספי, מחליפה למצוא מאוד קשה
 ממדרגה בחורה היא שלה השיגעונות כל

וחתיכה.״ חכמה יפה, ניזעית, ראשונה,
 כך כל להם אין שביחד כנראה אבל
 חופשה לקחה שספי מאז לחפש. מה הרבה

מס התחילה היא מאל־על, תשלום ללא
ל מצאה בדיוק ולא ומשתעממת, תובבת
שהיא כנראה בחיים. מקומה את עצמה

פניגשטיץ מאיר
חוזות הכוורת

 חיילי לפני הלהקה תופיע ראשון בשלב
 לפני חדשה בתוכנית שני ובשלב צה״ל,
 אמיתית חגיגה לא זוהי ואם הרחב. הקהל

כן?! מה אז הזמר לאוהבי

ש ומי המוות. את לאבי לעשות החלה
 יתן לא כמוהו שאחד מבין אבי את מכיר
 החיים, את לו לאמלל אחת או אחד לאף

 הוציא פשוט ולכן לעשות, מה לו להגיד או
 וחפציה, מטלטליה כל על מביתו ספי את

פנויה. עכשיו והבחורה
 בצלחת. ידו את טומן אינו אבי גם
 והמוניות רציניות הילולות על שמעתי כבר

 פלא: לא זה בבית. אצלו המתרחשות
מ תמיד מסתובבות הזה הבחור סביב
 תשאלו אם אבל העיר. של החתיכות מיטב
 רציני. לא ממש לי נראה הבחור אותי,

עליו. שתדלג כדאי רצינות שמחפשת ומי

אלון ואבי דגגי ספי
המשפחה מחדר גירוש
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 הבחורה לאחרונה. נעים לא מאד משהו
 עובדת היא אותה, מכירים שאתם כמו

אופ לתצוגת הגיעה וכד ונאמנה. מסורה
 אבל בגדי־העונה. ממיטב שם לדגמן נה

רצתה היא העבודה. את גמרה בו לרגע אוי

דוגסקי קארין
סנסימנטים עם חולצה

 המהוללת, עטרי משפחת בבנות הצעירה
 חודשים כמה לפני שעד עטרי, גלי היא

 אלא מבטיחה. זמרת של תקן על ישבה
 יוגה הבכירה, באחותה התקנאה שאז

 אורי אל־על לקברניט הנשואה עטרי,
היא. גם לטוס והחליטה יופה,

 היא ומאז באל־על דיילות קורם עברה
 שהיא העובדה גיסה. מאשר פחות לא טסה

 יכלה מהארץ ארוכות כה תקופות נעדרת
 שלה הממושכת שהחברות להצביע בוודאי

 שאולי, רפי ואיש-העסקים המיסעדן עם
 אחד רומן של סוף אבל סיומה. אל הגיעה
 מסתבר הרומנים. כל של סופם אינו עדיין

 גלי הצליחה בשחקים פעילותה למרות כי
 לא מי, ועם סוער רומן בחשאי לנהל

תנחשו!
 של הטוב ידידו מאשר אחר לא זה היה

 ארנון הצעיר הישראלי המיליונר רפי,
 מפיק של תקן על עכשיו שהוא מילצץ,

בינלאומי. בקנרדמידה סרטים
 אחד בעת כחודשיים, לפני שהחל הרומן,
 רושם עשה בארץ, ארנון של מביקוריו
 אבל ממושכת. אחבה כאן להיוולד שהולכת

ה הרומנים כמו ימים האריכה לא היא
 דויד המלחין עם זה גלי, של קודמים

טובות, שנים כמה שנמשך קריבושיי,

הצ לא אבל הביתה, לחזור כדי להתלבש
בגדיה. את למצוא ליחה

 לעשות בלי גנבה שמישהיא כנראה
 מחצאית קארין, של הבגדים כל את חשבון

 והמגפיים, הז׳קט הסוודר, כולל חולצה, ועד
ל תחתוניה עם נשארה הבחורה בקיצור

 ז עושים מה אז גופה.
 התיקים בכל חיפוש ברור. זה סקנדל,

 כשכל אבל ברור. זה גם — החברות של
ה ללכת צריך וסוף־סוף עוזר, לא זה

 אותה הפרווה את קארין ביקשה ביתי״
 הגיעה מתחתיה וערומה בתצוגה, הדגימה

 ועצבים: בכי כולה ביתה אל
 ז כזה דבר לה לעשות היה יכול כבר ״מי
 , ל- לבשה אותה החולצה את דווקא ולמה
 עם חולצה הקטן, בנה נואל, של ברית
 הלב.״ כואב ממש — כזה עבר
ש כל קודם זאת, לה שעשה מי אז

 בגדי את והחזירו מהרו ושנית יתבייש.
 כאב עם מסתובבת שקארין מפני המלכה,

גדול. אחד לב
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עטרי גלי
לחבר מחבר

 לא העסק אבל שאולי. רפי עם זה או
 העובדה בגלל רק ולא מחודש, יותר נמשך

 מי׳לצץ לארנון יש עדיין רשמי שבאופן
 בנפרד חיים שהם למרות חוקית, אשה

גירושין. ובשלבי

צמודה אמרגנית
 לעשות שהולד זוג לפניכם הנה אז קרבות. חתונות על לכם בישרתי לא מזמן כבר

 מעולה, ואורגניסט מוסיקאי שהוא כרנדם, ננסי לפניהם: רבים שעשו השטות את
 מחמי להיות שצריך כמו יפדדתואר הכיפאק, על בחור אבל מרומניה חדש עולה וגם

קישון. שרל׳זז ליבו, בחירת עם כחודש בעוד מתחתן כמוהו,
 צח, שלמה האמרגן של האישית מזכירתו בתור כשבוע לפני עד שעבדה שרל׳ה

 מצאה היא החיים. את לעצמה לארגן גם דאגה אבל המופעים, כל את לו אירגנה אמנם
 היה זה כל אומנם סולו, אילנית במופע אילנית של הפסנתרן שהיה בזמן ננסי את

 מוכנה שהיא העיקר — עוגה לאפות לוקח זמן כמה בודקים אין אבל שנתיים, לפני
וטעימה.

 בעל ועם אשר. בתור כזאת מזכירה שעם לצפות ויש בבודים, זמנית יגורו השנים
להפתיע. עשויים עוד השניים מוסיקה בענייני מוכשר כה


