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מלך

ירושלים
 אכן שהוא מאמינים שלא כאלה יש
 כן־צור (״פיצץ״) יצחק אבל קיים.

 באמת והוא תעלולים ועושה ונושם חי
 הוא מה פיצ׳ו את לשאול אסור קיים.

 במבוכה, פעם אותו העמיד זה עושה.
 לפיצ׳ו כי השואל, את מעמיד זה ועכשיו

 שחקן סרטים, במאי של תואר אמנם יש
בסרט), פעם השתתף אפילו (הוא סרטים

 זה בדרך־כלל עושה שפיצ׳ו מה אבל
כלום. לעשות לא

 אוהב פיצ׳ו כי מדוייק, לא זה כלום
 מיד שנים, הרבה־הרבה לפני להתחתן.

התגעגע סטודנט, להיות גמר שהוא אחרי 1

*

בן־צור פיצ׳ו
והשחקנית הפרופסור בת

 עוד אותו קיבלו לא לאוניברסיטה. פיצ׳ו
 עם והתחתן הלך הוא אז הזה, למוסד
הפרופסורים אחד של בתו דיוויס, תמי

בירושלים. מכובדים הכי
 שנערכה שלו, בחתונה היה לא מי

 המדינה נשיא מכובדי ירושלמי בבית־מלון
 והמון־ חברי־כנסת שרים, שז״ד, זלמן
 כלוט, שיכור היה פיצץ פרופסורים. המון
 מהאוניברסיטה שלו החברים כל אבל

 ולא שטויות יעשה שלא עליו שמרו
הפרופסור. את יבייש

 תחנת־דלק. בגלל נגמרה הזו החתונה
ירו במכונית כשאיתו פעם, נכנס פיצץ

 אברמסון, תיקי אחרת, נודעת שלמית
 אל אומרת כשאני תחנת־דלק. תוך אל

 עלה הוא תוך. אל מתכוונת אני תוך,
 ושריפה רב נזק גרם המשאבות, על

 גם מדי יותר היה זה תעלול גדולה.
התגרש. ופיצ׳ו לבתו, וגם לפרופסור

 ולא פ?נם, עוד התחתן הוא עכשיו אז
 אלא פרופסור, של בת איזו עם סתם

 ימים, כמה לפני ממש. של שחקנית עם
חב ללא וכימעט מצומצם מישפחה בחוג
 כבר שהיתה יצור, רחל את נשא רים,
 של הבוהמה מפלאי לאחד בעבר רעיה

ירושלים.
 שהוא כמו מזל. גם יש אשה, וכשיש

 הזמנה קיבל הוא להתחתן, גמר
ש מה זה גדול. גרמני בסרט להופיע
 הסוף. עד הולך בחיים, כשהולך אמרתי.

הבאה. תחנת־הדלק עד
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באבות
חביבי

 אלא בטלוויזיה רק לא משגעת, היא
 אה־ לשולמית מתכוונת אני בחיים. גם

 חביבי. עובר הכל הלהקה כוכבת רון,
 עומרי הבמאי את שיגעה היא מזמן לא

 הזה שהעניין בטוחים היו הכל ניצן.
 ששלומית ידעו הכל כי בחתונה, ייגמר
 כשה־ כאב הלב אבל ילדים, רוצה מאוד
הסתיים. הזה רומן
 שאפשר גילתה שלומית זמן. להרבה לא

 מוצאים ולא שמחפשים מה קרוב, למצוא
 שלה, הלהקה בחבר התאהבה היא רחוק.
 העניין את משך לא ויובל דור. יוכל
לאשה. אותה ונשא קם הוא זמן. הרבה

 הוא יובל מהפך. היה זה שניהם בשביל
 מאמין בארץ, הסיינטולוגיה מכוהני אחד

 מאוד ומהר הבנדאם, של העצמי בחיפוש
 את לחפש היא גם התחילה שלומית

 לצימחונים, שניהם הפכו מזה חוץ עצמה.
 והם •נתניה ליד במושב בית להם מצאו

הגג. עד מאושרים
 יותר הם האחרונים החודשים בשלושת
 עתה נמצאת שלומית כי ממאושרים.

 רואים שלא נכון השלישי. בחודש-הריונה
 עוד והיא שלה, הדקיק הגוף על זה את

 לגוף, צמודים־צמודים ג׳ינסים עם הולכת
להב יכול בסיינטולוגיה שמבין מי אבל
בעיניים. הזה הנוסף בברק חין

 הנולד. לרך יקראו איך לדעת מתה אני
חביבי. בטח

דור ויובל אחרון שולמית
מצב בכל הדוקים ג׳ינס

נדיכי מיכל
סירים במקום תיאטרון

 אותה למצוא היה אפשר שעבר בשבוע
 זונה, כשהיא תל-אביבי במועדון־תיאטרון

 אמיתי. מלאך היא שלה היום־יום בחיי אך
 שרק טריה, גרושה היא נדיבי מיכל

 רישמי באופן נפרדה מיספר ימים לפני
לויתן. נדב במאי-הטלוויזיה מבעלה,
 כשמיכל התפתח ונדב מיכל בין הרומן
 ביים ונדב ספרדי, בוסתן בהצגה שיחקה
 להיות. צריכה שאשה חשב נדב אותה.

 מחיי אותה והרחיק במיטבה, הסירים ליד
והבמה. הזוהר
ומי 'ביים נדב שנים, מיספר ארך ~זה

לחלו כמעט וזנחה עקרת־בית הפכה כל
 החלה גם מיכל והמישחק. הזוהר את טין

תל־אביב, באוניברסיטת תיאטרון ללמוד
 הבמה חיידק שחקנית. היא שחקנית אך

 אותה והרחיק הקרשים אל אותה החזיר
ומבעלה. בעלה, לה שהועיד מהתפקיד

 על תוכניות עושים שכבר לזאבים, אז
 יש קצת. להתאפק כדאי הפנויה, היפה

סי צמוד, חבר לה  פגשה שאותו פאר, יו
תיאטרון. תלמיד הוא גם באוניברסיטה.

 מצא הוא בצלחת. ידו טמן לא נדב
 מכורך, דליה של בזרועותיה ניחומים
 כעוזרת־הפקה העובדת גזעית, ג׳ינג׳ית

 אינה אשה בזרועות נחמה אך בטלוויזיה.
 מוציא הוא מירצו שאר את לו. מספיקה

 בימים מביים הוא שאותו חדש, בסרט
ממש. אלו

 הוא דליה ואת יותר, חכם נדב הפעם
 כי במיטבח, הסירים יד על משאיר לא
החדש. בסירטו כעובדת אליו, צמוד אם


