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 אי' אותה. שכחתם שלא משוכנעת אני
 היתד, חיים חלי אותה. לשכוח אפשר

 על אי־פעם שהופיעה יפה הכי הקריינית
 הצליחה, כל־כך לא היא הטלוויזיה. מירקע
הח גילעדי, אלכם שלה, הישיר והבוס

 אבל מהמירקע. להיפרד צריכה שהיא ליט
 גיל־ אלכס אפילו הנעימים הזיכרונות את
מאיתנו. לקחת יכול לא עדי

 לכם היו אם אבל מילא, זיכרונות,
 לקח גילעדי אלכס לא אז לגביה, חלומות

 סוף־השבוע עד שהיה מי אלא מכם, אותם
הוא נדלר. כני חלי, של החבר שעבר

חיים חלי
שינוי בלי שינוי

התחתנו. וחלי בני פשוט, !אותם שלקח
 תשאלו. אל בני? זה מי שואלים: אתם
 זמר, הוא בני כי שומע. כשהוא לא לפחות

 מכיר העולם שכל חושב הוא זמר כל וכמו
 לכם לספר יכולה לא אני אפילו אותו.
מזמר. הוא איפה

 היא חלי עם כשנפגשתי האחרונה בפעם
 הבעל קרי: — שלה שהחבר לי, נשבעה

 זמר, שהוא מזה חוץ זמר. הוא — שלה
 ובכל בנתניה, תחנת־דלק שלו לאבא יש

 —חיפה כביש על עוברת היתה שחלי פעם
 האבא, את לבקר נכנסת היתה תל־אביב,

 נותן שהיה עד מתרגש כל־כך היה והוא
 והבן שהיא כדי לירות, מאות כמה לה

לו ככה. סתם אותם, יבזבזו /ו
ב מתגוררת שלה חי^המישפחד, חלי,
 היא הדרומית. לעיר תחזור לא אילת,

ויוד בעלה של בקאריירה לפגוע רוצה לא
 מזה חוץ לזמרים. עתיד אין שבאילת עת

 להקה של להקמתה בהכנות חלי עסוקה
 דודו האמרגן עתה מכין שאותה חדשה,

 של הצבאיות הלהקות בסיגנון אלהדר,
 כבר אין לה שגם כך תקופת־רפול, טרום

באילת. לעשות מה

חן תו פי ב
 הרומן על לכם שסיפרתי זוכרים אתם

 והמלחין־ גולדנברג חלי הדוגמנית בין
 בשורות לי יש אז ? חנוך שלום זמר
 הזה הרומן בשבילכם: טובות כל־כך לא

 עד וצלע צלע נכון, יותר או, צולע.
והסתיים. שנפל
חלי את הדוחפת הסיבה שזו חשד לי יש

 באילת נלסון רפי של הכפר נכבדי
 לעלות הראוי נושא תמיד להם מחפשים

 במשך דנו הם פעם הדיונים. שולחן על
 עם בחוזה־השלום תמימות דקות עשרים

שלו במשך נוג־סטופ, דנו ופעם מצריים,
 חיפאי נער־זוהר של בתעלוליו ימים, שה

 עושה שהוא ובצרות לכפר, לבוא המרבה
ומש חשוב כה דיון אבל לאשתו. לדעתם
 שבוע במשך עתה שנערך זה כמו מעותי,

 מאז התנהל לא נלסון, של בכפר תמים
לאילת. דרומית בטבה, התנחל שרפי

ה מימי באחד היה. כך שהית, ומעשה
 גורליצקי, רדתי נראתה שעבר שבוע

 רפי של בחוף הבלונדית רקדנית־הבלט
יפה רותי, ידידים. של קבוצה עם יחד

 ■ויסות,
וחתתה וגרת

 אסקין אביגדור אם יודעת לא אני
 אני אשתו. של המפואר העבר על יודע

קריית־ תושב אביגדור, כי שכן. מנחשת

בהן מזל
סורגים בין אהבה

 מברית־ וחצי כשנה לפני שעלה ארבע,
 מסוכן בסקרנותו נופל אינו המועצות,

הקג״ב. של

שהס הצעירה, הדוגמנית אותנו. לעזוב
 בתחום בחיים אכזבות הרבה לעבור פיקה

ש הנראה, ככל החליטה, לבינו, שבינה
 על- נאהבת ולהיות לאהוב עתיד לה אין

בארץ. באמת
 הדרך כרטיס-טיסה, לקניית ועד מכאן
 לטובת אותנו לעזוב החליטה חלי קצרה.

 הרחוקה ביבשת ולשהות ארצות־הברית
 הרשמית הסיבה ארוכה. תקופה במשך

מישחק. לימוד כמובן, היא,

גורליצקי ורותי אילי
ים־סוף חוף על פרשה

 מעריצות, עיניים אליה משכה מתמיד,
 ממתינה שהיא לכולם להודיע טרחה אבל

גורליצקי. אילי השחקן לבעלה,
 המתין השעה באותה שבדיוק מסתבר

 ידידים בית ליד היקרה לרעייתו אילי
 כשהמכונית מתל־אביב, הגיע אילי באילת.

 עם קבע הוא מיצרכי־מזון. עמוסה שלו
 מצא כשהגיע אבל בדירה, להיפגש רותי

איננה. ורותי נעולה היתה שהיא
ה ליד אילי המתין שעות כמה במשך

 בשאלה• להרהר התחיל כך כדי תוך דירה.
 וחשב חשב להימצא. רותי עשויה היכן

 אילי] נלסון. רפי של בכפר שנזכר עד
 בכ*ן לירות 50 שילם לכפר, לנסוע מיהר
ידידיה. עם מבלה אשתו את שם ומצא ניסה
 המוכר השחקן, את ראו הכפר יושבי כל
 מזעם. משתולל כשהוא מהטלוויזיה, להם
 הסבל את בקול תיאר אשתו, על צעק הוא

הנעולה. הדירה ליד עליו שעבר

 מזל את לאשה אביגדור נושא השבוע
הן,  ,19 בת צעירה בת־ים, תושבת כ

 היא רב. בפירסום שעברה בשנה שזכתה
 שהרטיבה אחרי היורקת״, ״מזל נקראה

 עזר דאז, שר־הביטחון של פניו את
 הרוחות את להרגיע ניסה כשזה וייצמן,

 כאשר הרי בכך, די לא ואם בנאות־סיני.
 באילון־ מכן, לאחר חודשים כמה ביקר,
 ■הקפה. את לו להכין מזל התנדבה מורה,

מלח. לתוכו שפכה היא
ה מעללים. חסרים לא לאביגדור גם

 במום- בוי׳לד 20ה־ בן כחול־העיניים בלונדי
 את כשגילה גויה. ואם יהודי לאב קווה

 ברית־ לעצמו ערך התגייר, — חצי־יהדותו
 טבעי באופן לישראל. בגפו ועלה מילה
 רק ולא כהנא, מאיר הרב אל הגיע הוא

 תירגם גם אלא שלו, בהפגנות שהשתתף
מאנג עוד לא לעולם הרב, של סיפרו את

לרוסית. לית
 הוא בתירגומים. הסתפק לא אביגדור

 בערביי בפרעות בהשתתפות והודה נתפס
והש היכה שלהם, לבתים פרץ עת חברון,

 שערבים טען נתפס כאשר רכוש. חית
 זו טענה יהודים. של בבתים יושבים אלה

 רק עליו הטיל בית־המישפט לו. עזרה
 בתי- ושילטונות מאסר, חודשי שלושה
משי. של בכפפות בו טיפלו הסוהר
 מזל גם היתה שם אותו המבקרים בין

אביג את הכירה לא אמנם היא היורקת.
 בבתי־ שלו סיפורי־הגבורה אבל דור,

 באה היא אותה. ריתקו בחברון הערבים
האה ניצתה הסורגים, בין ושם, לבקרו,

בה.
 בקריית־ארבע. לגור מתכוננים בני־הזוג

ל בקונסרבטוריום פסנתר ילמד אביגדור
 מורה תהיה מזל ואילו בירושלים, מוסיקה

 במיב־ — למה בדיוק יודעת לא אני —
בירושלים. דתיות לצעירות ללה

הטוע יש הדעות. חלוקות ואילך מכאן
 פניה. על לרותי סוטר אילי את שראו נים
 היד. את הרים רק שהוא הטוענים יש

 ״הוא אומרת: רותי, עצמה, הדבר בעלת
 היכה לא אבל מכעס, השתולל אמנם

אותי.״
 שווע- עד ימים, כמה עוד בוודאי יקח זה

 נלסון, של הכפר שמינה דת־החקירה,
 לדווח מבטיחה אני סופיות. למסקנות תגיע
מייד. לכם

 שלי הדיווחים על הדיו יבשה לא עוד
מתכוו אני חדשות. לי יש וכבר עליהם,

 השחקן־פנטומי־ של העצובה לפרידה נת
 הזמרת ורעייתו־לשעבר, דגן עזרא מאי

 ידידים, נשארו שהם נכון זה דגן. צילה
 תצמיח הזו שהידידות שקיווה מי אבל
טעה. — חתונה גם ואולי חדש, רומן

ר של בזרועותיו מתנחמת צילה  ציי
 לגלות שלא הבטחתי פשוט אני ידוע.

במי בעיות לו שיש מפני שמו, בינתיים
 זו של שמה את אבל המישפחתי. שור

 אי־אפשר דגן עזרא מתנחם שבזרועותיה
בסוד. לשמור
 קיט־ לצילום מיוחדת להקה הקים עזרא

 לאיר־ עי־הקישור
ב שנערך וויזיון,

ביש שעברה שנה
 זכתה הלהקה ראל.

בינלאו בהצלחה
 הטוענים ויש מית.

 היו שקיטעי־הקישור
 היותר־מוצ־ ההלק

המופע. של לח
 עתה רק אבל

שההצ לי הסתבר
הו האמנותית לחה

 הצלחה גם לידה
ך^. לגפד אחר בשטח

; יי עז שהקים הלהקה אנונימי צייו "י״ח!ו
השחקנית היתד. רא

 מוכשרת גם היא לכיא. עירית
 של גם היא ועכשיו יפה, וגם

 עם עזרא את לסבך רוצה לא אני עזרא.
 בדיוק מתי מציינת לא אני ולכן צילה,

שה הוא, שברור מד, אבל הרומן, התחיל
באיווויזיון. החלה היכרות
 הצייר לבין דגן צילה בין שהרומן בעוד

 שהרומן הרי ובעייתי, חשאי עדיין הוא
טוע כך להוביל, עומד לעירית עזרא בין
 לחתונה, שלהם, החברים־הכי־טובים נים

טוב. במזל


