
כובע
שחור־לבן )

 ירון של בתוכניתו קבוע שצופה למי
 לראות יצא אולי כותרת, עלי לונדון,
 מגי, כוכי בשם כושי זמר שעבר בשבוע

 שהוא זה, בובי ובכן, אנגלית. וזימר ששר
יהו בישראל ושמו מדימונה עיברי כושי
 ועבר השבט את עזב כן״ישראל, דה

 ולטענתו תדמית, שינה כאן לתל־אביב.
מניו־יורק. הגיע זה־עתה
:עובדה כי לו, הולך הזה שהעניין נראה

הצ הוא ובעצמו בכבודו לונדון ירון על
 שיניו את שבר אפילו וזה לעבוד, ליח

 שירון מה הופעתו. על באנגלית לו, והודה
 שבובי־יהודה הוא כנראה, ידע, לא לונדון
 מתמצא ואפילו שוטפת, עיברית מדבר

בכיתבי־הקודש. טוב־טוב
 את עזב הבחור :זה הוא הסיפור ובכן,
 שם, שלו הנשים שתי ואת בדימונה השבט
 נחמדה זרוקה עם בתל־אביב כיום חי והוא

 בת שהיא פרידמן, ורדה בשם ועליזה
ממ המון מרוויחה אבל קשה ועובדת 24

 מבית ואנציקלופדיות סיפרי־ילדים כירת
 הדירה, באותה מתגוררים השניים לבית.

ל מעל עד מאוהבים הם ורדה ולדיברי
ראש.
 אבל חתונה, על שם מדברים כבר כן,
 יודעת לא עוד אולי היא ממהרת. לא ורדה

 עם העניין את לסדר קשה קצת שיהיה
 מקום מכל אבל האחרות, נשותיו שתי

 שהם ברור כן, לארה״ב. נסיעה מתכננים הם
 עזה, אהבה הארץ את אוהב בובי כי יחזרו,

אי־פעם. לעוזבה בדעתו ואין
 ידוע שלה שבובי לספר יודעת גם ורדה

עכ ועושה ,32 בן ושהוא בארה״ב, למדי
ובבא בבתי־תה ומזמר בארץ, תקליט שיו

 וחתול, כלבים שני מגדלים השניים רים.
 בזמנה שעבדה ורדה הגג. עד ומאושרים

ה של בבוטיק ד הו לה הספיקה כרקן, י
מאז. מאד רחוק גיע

 לפי ולבושה חדישה, מכונית נוהגת היא
 מתנוסס גדול שחור כשכובע צו־האופנה

 שהוא כיוון בו, מתגאה היא ראשה. על
בהו שחבש הכובע אותו ממש בובי, של

בטלוויזיה. פעתו
לשיר. גם ממנה יבקשו לא שרק אבל

 היה המשבר
שבוועתי

 בשטה, שהסתובבה האחרונה השמועה
ה לזוג נגעה נכונה, לא בפירוש והיא כ  מי

ט שר ונילי ש שהשניים שטענו היו ן. יי פ

שנייה בפעםמול

פרי וחני רוזנכרג יגאל
— אחת נזיספר

 לספר שידעו גם והיו להתגרש, עומדים
 ומי שירטון. על עלו המשותפים שחייהם

 לשמוע יכול היה גדולה, אוזן לכרות שטרח
 לא ונצורות, גדולות וכהנה כהנה עוד

נכונות. בדיוק
 מישפחת רינונים. ולא דובים לא ובכן,

 עומדת אינה מלא, בהרכב שרפשטיין,
 ריב איזה התגלע אולי משברים. שום בפני
 הגונה, מישפחה בכל כמו רגיל, כזה קטן,
השמועתי. המשבר את שגרם הוא לא אבל

את ובמסירות באהבה מגדלים בני-הזוג

 עתיד
רמה על

 נער־השע- של חתונתם נחוגה השבוע
ו כלומנפלד עודד התל-אביבי שועים

שעו דבר כל וכמו ויינשטיין. עמידה
 המתכונת. באותה ערך רמה, על עושה דד

 והזמין ללילה, המועדון את שכר הוא
חגו. את עימו לחוג הנוער מיטב את

 לאכול שם היה לא ומה שם, היה לא מי
 מצב- עם באו וכולם הכל, היה ולשתות?

נהדר. רוח

כן־דויד מירי
שתיים ומיספר —

 יפים שני נישאים בחייהם השנייה בפעם
 החמישי ביום זאת יעשו והם ידועים,
 אבל מצומצם, ידידים בחוג אומנם הקרוב.
העניין. עם ולגמור לעשות העיקר

 כן״ מירי לשעבר למלכת־היופי כוונתי
החו מסלול את פעם עברה שכבר דוד,

 רב זמן מזה ולבחיר־ליבה והקידושין, פה
 ובעלה איש־הטכסטיל רוזנכרג, יגאל

היל רבים סיפורים פרי♦ חני של לשעבר
 שיחקו רבים ואנשים אלה, שניים סביב כו

 אם המשותפים, חייהם סיכויי על טוטו
 שייפסקו או רבני, אישור ויקבלו ימשיכו
באיבם.

הני הוזה על כסף ששמו אלה לכל אז
 ירודהדבש את יחגגו הם זכיתם! שואין:
 של הגדולה אהבתו עיר בלונדון, שלהם
בש שלונדון, מלא בפה מודה הוא יגאל.
 היו ושאילולא עיר־הקסמים, היא בילו,

 היה משגשגים, עסקים הרבה כל-כך לו
 לאנגליה מגוריו את מעתיק מזמן כבר

האפורה.
 את ממיר שהיה להאמין לי קשה קצת
 המפורסם, בערפיח התל־אביבית השמש

 יותר. ירוק נראה תמיד האחר הדשא אבל
מתול בלונדית שהפכה מירי, מקום מכל

 הברית מן לחלוטין מאושרת נראית תלת,
לטוב. ונקווה ובאה, הממשמשת החדשה

ת 1 ד !נ 1 ת ה
 כן איריס והגבוהה הבלונדית לדוגמנית

ל, ולבעלה  במדורי שהופיע הסיפור על ג׳י
 הוכנסו שבטעות ועל שבועיים, לפני זה

להם. לא במקום ותמונתה שמה

שרפשטיין נילי
— דובים לא

שרפשטיין מיכה
רינונים ולא —

 תמי ואת וחצי השנתיים בן בנם תום,
 לרוני מנישואיה נילי של בתה ,13וד בת

 וראה מחו״ל אלה בימים שחזר שכנאי,
 ניתוק. שנות תשע אחרי בתו. את סוף־סוף

אין. כבר בעיות — ובכלל
 עם יחד אלה, בימים פותח מיכה להיפך.

 שייקרא מישרד־הפקות קראום, צדוק
ו ונילי מיכה של תום שם על תומלי,
לי  לו תפס מיכה ורחל• צדוק של חיי

 מפיקי-הסרטים בין מכובד מקום באחרונה
 לו שאין נכון קטר. כמו ועובד בארץ,
 זה עם גם אבל הבית, עבור זמן הרבה

מסתדרים.
 להם לתקוע שמנסה מישהו עוד יש ואם
הנ״ל. לסיפור להפנותו נא בגלגלים, טריז

כלומנפלד עודד
מבטיח עסק

 עמי־ היתד, ההילול מן שהתעיפה היחידה
 הבא־ ייגמר שבו לרגע חיכתה שכבר רה,

 בתה אל הביתה, לחזור תוכל והיא לאגאן
 שהתרחשו הראשונים מנישואיה 12ה־ בת

הע אמיתית, יפה שהיא עמירה, בגרמניה.
 אתי הדוגמנית את אפילו בצל מידה

 הישן הסיפור עם למקום שהגיעה זכקו,
 עם אמיתי חמוד הנ״ל, צ׳רופה. שלה,
לכו עשה מעולה, ומצב־רוח הומור המון

 (הלא כתיה גם והיתר, הלב. על טוב לם
רע נראתה שלא שוורץ, ביאטריס) היא

 מעצרה. מאז שעברה הסיוטים למרות כלל
 פאיי־ עם שחורה בשימלה התהדרה היא

לאו סיסמתה שלה. כבתוך ושוטטה טים,
 אחרי כי ושתה אכול היתה: ערב תו

המבול.
 אולי, שרבים, מה עושים ועמירה עודד

 עוזבים הם יכלו. אילו לעשות רוצים היו
 עסק לטובת הישראלים ואת ישראל את

 עודד אומנם, בלוס־אנג׳לס. מאד מכניס
מח של מנהל־מכירות תקן על כאן ישב
 זה כל אבל פי־ווי, בחברת הטכסטיל לקת

 שהציעו מה לעומת כאין־וכאפם כנראה
 הבלתי־מוגבלות, האפשרויות בארץ לו

לה. מסרב היה טיפש שרק הצעה
 לא ולכן כידוע, טיפש, אינו עודד אבל
 בלו־ מישפחת שכל עד רבים ימים יעברו
 מובן בארה״ב. לה תתמקם החדשה מנפלד

 נאחל אז עד לא? למד, לבקר. יבואו שהם
 וגם המשותפים, בחייהם גם הצלחה להם

החדש. בעסק

53


