
הנחטפת
היפה

די יוה קוראים ו  מאוד היא פרנץ, ג׳
 מצליחה די דוגמנית היתד. ובעבר יפה

 שתלביש אופנה מתכננת היא כיום בארץ.
 ממה יפה יותר עוד ישראל, בנות את

לראות. רגילים שהיינו
 בזמנו, זאת? כל לכם מספרת אני ולמה

 בית- של מדוגמניותיו היפה ג׳ודי היתד.
בפא המפורסם לפידום טד של האופנה

 שדר של נערתו היתד. לארץ וכשחזרה ריס
 ניספח כיום ברנע, אהרון הד״ר הרדיו

 ובעלה בקאהיר ישראל בשגרירות התרבות
 ארגמן. עמליה העיתונאית של הטרי

 מזרועותיו ג׳ודי נחטפה יחד, כשהיו אז,
ש ומוכשר נאה גבר על־ידי ברנע, של

 שאני כפי סיפור־אהבה בגלל שמחתי לא זמן הרבה כבר
 בטח אתם הרן. סמדר של האהבה סיפור על לכם לספר שמחה
 ויעל עינת ובנותיה דני שבעלה אחרי שנה, לפני איך זוכרים
 ״מי הזה: להעולם בראיון סמדר אמרה בנהריה, בפיגוע נהרגו
 אני ילדים. על לוותר מוכן לא ועינת, יעל כמו ילדים לו שהיו
מהר.״ ילדים רוצה

 את ששיכלה אחרי אחדים ימים שנערך הראיון, בהמשך
 פסיכולוג. בי מטפל המיקרה ״אחרי סמדר: סיפרה לה היקרים

 הפסיכולוג לי.״ יעזור בוודאי הוא וגם ונחמד, צעיר בחור הוא
ב, ששמו והנחמד, הצעיר עקו  כך כל הוא לסמדר. עזר אכן י

 משפחתה לבני סמדר הודיעה האבל, שנת שבתום עד לה עזר
שלה. למטפל להינשא עומדת שהיא ז״ל דני משפחת ולבני

 חודשים שלושה לפני אך אלונים, קיבוץ חבר היה יעקוב,
 אולי בנהריה. סמדר של בדירתה להתגורר ועבר הקיבוץ את עזב

 וכמעט קלה בכף־היד נכותו אם גם צה״ל, נכה שהוא העובדה
 הכירו כאשר סמדר. של לליבה להבין לו עזרה ניכרת, שאינה

 ואני בקרוב, להתחתן מתכוננת ״אני :סמדר אמרה השניים
 התייחס שיעקוב יתכן זה.״ עם בעיה לי תהיה שלא משוכנעת
 התפעל ואולי מההלם, תוצאה כאל דומים ולמישפטים זה למישפט

 הגורל. על־ידי רב כה בזעם שהוכתה האם של האישית מגבורתה
בו. תבחר שסמדר חשב לא בוודאי הוא אולם

 וגם סמדר גם הבינו, ביניהם הפגישות שהתארכו ככל אך
 לפציינטית פסיכולוג שביו קשר רק אינו ביניהם שהקשר יעקוב,

 סמדר, ואצל בזה. זה להתאהב מתחילים שהם חשו והם שלו,
מימוש. לכלל להגיע חייב הוא מתחיל כשמשהו

 שם רמות־מנשה, בקיבוץ תערך ויעקוב סמדר של החתונה
 בנהריה, להתגורר ימשיכו הם לדני. שנישאה לפני סמדר התגוררה

 במישרד־ לעבוד תמשיך וסמדר הנישואים, אחרי גם דירה, באותה
שבאשתו אלא פסיכולוג, להיות ימשיך יעקוב ולצייר. הביטחון

הרן סמדר
לנאהבת נזפציינטית

 המאושרות הנשים אחת עתה היא בעזרתו לטפל. צריך לא כבר הוא
בארץ.

ברנץ ג׳ודי
לכלה מדוגמנית

 להיט הפך 16ה־ הכבש שלו השירים ספר
 שלו השבועי המדור המזומרת, בגירסחו גם

אחד הוא מעריב של שישי יום במוסף

 של- כך, היום, פופולריים היותר המדורים
משוגע. קלף הולך גפן, יהונתן

 השאיר ילדיו ושני נורית אשתו את
 אלא במושב. להתגורר בחר ובעצמו בעיר,
 לא מאוד יהונתן אותו, מכירה שאני שכמו
אוהב? כן מי ובעצם, לבד, להישאר אוהב

 בארץ מוצלח טלוויזיה כבמאי התפרסם
בהולנד. קבע דרך והיושב

 מגיע היה במאי כשאותו בדרך־כלל
 אם בלבד, עבודה למטרות זה היה לארץ,

 והנה הנאה. עם העבודה את למזג ידע כי
 לא לארץ מגיע הנ״ל, שהגבר לי, מספרים

 את לבקר כדי רק אלא, לעבוד, מנת על
 :לצרוח להתחיל רוצה לא אני ג׳ודי.

 שאני חושבת אני אבל חתונה, חתונה,
באוויר. פעמונים שומעת

י בסרט עסוקה. מאוד היא האחרון בזמן
הקודם בעלה היה מי לכם סיפרתי לא פעם מביימת, היא שני וסרט משחקת היא אחד

ד הוא שלה האקס ובכן, מיכל, של זמן לה יש מתי יודעת לא אני ובכלל מ
הבימה. בתיאטרון במאי פרסילכי שהשחקנית־במאית מסתבר אבל לעצמה.
ה את ומזכירה לכם מספרת אני ולמה זמן זאת בכל מוצאת בת־אדס מיכל

ובכן, משה, עם מיכל של הוותיק רומן מח־ היא רב זמן מזה אחרים. לדברים גם
לביקור בקרוב, די מצפה, היפה הגברת האוסקר זוכה הבמאי עם חייה את לקת

שטמון הזה העצום הכשרון עם החסידה. ב־ דירותיהם, שתי בין ׳מיזרחי משה
טוב, במזל שיוולד התינוק ובאם באב כבר בוודאי הזה העניין ובתל־אביב. פאריס

ונראה. נחכה כוכב. יהיה בוודאי אף אגב, הכלל. נחלת והפך לאור יצא ללמוד

ב חבר שהיה תפור ויקי את זוכרים
 כוכב כך ואחר והאחיות האחים להקת

 מלכיה את גם זוכרים בום? בני המחזמר
 שנים כמה הנאמנה חברתו שהיתה שפיגל
 מעידים אותה, שמכירים אותם טובות?
יום. כל פוגשים לא כזו, שבחורה
ומחכה, בבית יושבת היתה מלכה אותה

 פשוט להופעות, יצא שלה שוויקי פעם כל
 ויקי דברים. המון קרו מאז ומחכה. יושבת

 קול, טכנאות לומד הוא ושם לאמריקה נסע
פור רמי הזמר עם רומן מנהלת ומלכה
 לצורך בנסיעות נמצא הזה הבחור גם טים.

 תבור, ויקי שלה, האקס כמו בדיוק הופעות
 באותו פעמיים נפלה לא שמלכה, אלא,
 והפכה לשיר התחילה הצעירה הגברת פח.

 הסיפור נגמר הלהקה. מחברות אחת להיות
 צמודה היא הפעם ולחכות, בבית לשבת של

הבמה. ועל בבית שלה לזמר
 וכותב הלהקה של הקשר כשאיש כעת,
לאמס נסיעה אירגן שיריה של המילים

 הלהקה וכל והקלטות, הופעות לצורך טרדם
 של מיזוודתה גם נמצאת מיזוודות, על

 אלא בחסד ולא ביניהן שפיגל העלמה
בזכות.

גפן יהונתן
דפרקליטה מרעיה

 שם עושה הוא בדיוק מה תהיתי, די לכן
 ושם, פה לחישות קצת ובכן מלכתוב, חוץ

 מחלקת לבד. לא בכלל שהוא והתברר
 צעירה עורכת־דין הכפרי מעונו את איתו

 הראשית, בפרקליטות העובדת ומוכשרת
אר מזה יחד גרים והם זיגוצקי גלית

 ביחד, להם שטוב בטוחה אני חודשים. בעה
 המון ציפורים, ציוץ צח, אוויר המון עם

אהבה. והמון יפים שירים
כת־אדם ■כל

לאם משחקנית


