*יי*

ע מ ק פרי
חי ו קיי ם
היותר מבוגרות ביניכן זוכרות ,בוודאי,
את ההתרגשות שלהן לפני  15שנה
בערך ,כל יום בשעה עשר בבוקר .אז
היתר ,פותחת המדינה כולה את הרדיו כדי
לשמוע את מהדורת־החדושת האישית של
עמק פרי• עמק ,בדחיפה יפה־התואר,
היה מלטף בקולו העמוק את המאזינים,
בעיקר את המאזינות ,וגורם להתרגשות
שלא היתה רק רדיופונית.

האליפות
הפרטית
של מכבי
רול־־אביב
מד ,יותר חשוב לדעתכם ? מעמד פוליטי,
מיפעל תעשייה או כדורגל? אם תשאלו
את אתי גטניו ,אחת הכי־חתיכות בין
דיילות אל־על ,היא תגיד לכם שהכדורגל
הוא הכי חשוב .והתשובה של אתי תהיה
מוסמכת — אחרי מחקר מעמיק.
בתחילה היתד ,אתי בת דד 30החברה
הצמודה-,צמודה של גיל ישעיהו ,בנו
של מי שהיה יושב־ראש הכנסת ,ישראל
ישעיהו־שרעבי .זה היה רומן ארוך,
אבל לאתי נמאס יום אחד .באל־על היא
למדה את חשיבות הכנפיים ,והיא פשוט
קמה והתעופפה לה מהקן החמים של בן
היו״ר.
התעופפה ישר לזרועותיו של מיכאל
)״מיקי״( שטראוס ,בעל מיפעלי הגלידה
והגבינות .שטראוס ,אחד הצעירים ה 
מבלים ביותר בארץ ,היה נכון לקבל אותה
בזרועות פתוחות — באותה תקופה היא
התגרש מד,חוקית שלו.
אבל המזל הרע של שטראוס היה ש 

ל ח ח!
לפעמים אני לא צריכה לחכות עד
שהדברים יקרו ,כדי לספר לכם עליהם.
פידי פעם יש לי מין הרגשה כזאת ,ש-

אילנה יצחקוב
רומן חפוז
אבל מאז עבדו שנים וכיום יש כבר
אלי ישראלי ו אכי אתגר ,ועמק
פשוט נעלם מהמפה .לא רק בעבודת ה 
רדיו והטלוויזיה שלו ,אלא גם בענייני
חתיכות .היתד ,לו פעם אשה חיפאית,
שממנה יש לו בת יפהפיה בת  , 18ואחר-
כך ערך נישואי־בזק עם הדוגמנית שרו״
נה מרש ,שהיתר ,צעירה ממנו בכמה
שנים טובות .אבל גם נישואין אלה נגמרו.
אז הנה ,בשבוע שעבר גיליתי פיתאום
שעמק פרי חי וקיים .וכל זאת בזכות
אילנה יצחקוכ .אילנה היתד ,מפור
סמת כנערת־זוהר בערך בתקופה שבה היד,
עמק קריין־רדיו מבוקש .בתקופות מסויי־
מות היא כעמט האפילה על אחותה,
רינה יצחקוב ,מי שהיתה מלכת־היופי.
אבל אילנה נעלמה אז לטובת גלות אמ 
ריקה ,וכיום היא מספרת שהיא מצליחה
כמעצבת־תכשיטים.
לפני שבועיים הגיעה לביקור מולדת.
אני לא יודעת היכן בדיוק היא גילתה
את עמק .הרומן ביניהם היה קצר ,אבל
סוער.
השבוע עלתה אילנה למטוס ,חזרה ל 
אמריקה ולתכשיטים שלה .עמק נשאר פי 
נתיים בארץ .הדואר ירוויח הרבה כסף,
עד שהשניים יחליטו מי מתאחד עם מי
והיכן.

הגיס שהכזיב
לא תמיד זה כיף להיות קרובודמישפחה
של מישהו מפורסם ונוצץ .אם תשאלו את
פנינה כן־חיים ,היא אפילו תגיד לכם
שזה מפריע .לפנינה יש אחות גדולה,
מדי סער ,אשתו של מנהל מחלהת-
החדשות של הטלוויזיה ,טוביה סער.
אז כמו שלטוביה הולך קלף משוגע
בזמן האחרון ,לגיסה הקטנה שלו לא
כל-כך הצליח .היא התגרשה מבעלה,

דודי דמיקו ואתי גטניד
יותר טוב מגבינה
קבוצת־הכדורסל של מכבי תל-אביב הח 
ליטה להביא לארץ את המאמן האמריקאי
דודי דמיקו .השניים נפגשו באקראי,
ומאז מוכיח רודי שהאימונים אינם מפר 

כים מדי עבורו .אחרי כל אימון הוא בודק
את לוח״ד,טיסות של אל־ על ואם הוא
מגלה שאתי בארץ ,הם חוגגים ביחד עד
השעות המאוחרות של הלילה.

רומן א ק ד מ א י
מנכ״ל מישרד־השיכון ,ייוסף שדון,
התכוון ביום ד,ששי האחרון שהמפכ״ל
החדש ,אריה איגצן ,יהיה כוכב ה 
מסיבה שערך שרון בביתו .המסיבה היתד,
לכבוד המינוי של איבצן.
אבל פרופסור דפאלה כלםל!י ,אחת
הדמויות הירושלמיות המפורסמות ביותר
בשנה האחרונה ,גנבה את ההצגה מאיבצן.
רפאלה ,מרצד ,לסוציולוגיה באוניברסיטה
העברית בירושלים ,צירה בוועידת מיפי

לגת־העבודה ,ויש האומרים שהיא אפילו
היורשת של אורה נמיר במיפלגה זו,
באה למסיבה שלובת־זרוע עם פרופסור
נחום כן־ חור ,כירורג פלסטי בבית-
החולים שערי־צדק ,ולמי מהחברות שלה
שלא היה ברור לה שזה רומן אמיתי,
דאגה רפאלד ,להסביר זאת.
אני בטוחה שגם אתם שמחים ,כמוני,
בשביל רפאלה .בעוד בן־חור הוא אלמן
פנוי ,הרי שהרומן הקודם של רפאלה
נגמר בשיברון־לב ,משום שהאובייקט היד,

מבשרת לי את מה שעתיד להתרחש.
וכשנוסף על כך מישהו גם לוחש לאוזני
משהו בעניין ,ואני רואה שגס הפעם לא
טעיתי ,לא נותר לי אלא לחבר אחד
לאחד והסיפור מבושל.
אז זה גם מד ,שקרה לי הפעם ,עם

סגנית מיס־תבל לשעבר ,מירי זמיר.

מירי זמיר
בן המיליונר והצלם
בני בן־חיים ,אחד מבעלי בית־החרו־
שת פרונזין ,ונשארה עם שני ילדים ורק
 500שקל לחודש דמי־מזונות.
הדירה המטרפת של פנינה בגבעתיים
נמכרה על מיזבח הגרושין ,ופנינה עברה,
עם הילדים ועם  500השקל ,לדירה שכו
רה .אבל על כל זר ,אפשר להתגבר ,בעי 
קר שיש ביסקוויטים חינם .על מה שקשה
קצת להתגבר זה על המצב החברתי.
לפנינה לא חסר כלום .מי שמכיר את
מדי ,ורואה שהיא חתיכה ,מוטב שיעיף
מבט על פנינה .בת  ,30חתיכה משגעת,
שיער ארוך מפורסם ,עיניים מלטפות .אפ
שר היה לחשוב שבני־הזוג סער יתד,דרו
בה ,יבלו איתר״ יוציאו אותה לפסטיבל
טוביה סער שנערך עם המינוי ,ואולי גם
דרך אגב יכירו לה כמה חברים מפור 
סמים ונוצצים שלהם — אבל לא .מסי 
בות השמורות איתה ,החליטה האחות מדי
להחביא את האחות פנינה מהחברים של
הבעל.

הדוגמנית הוותיקה הזאת ,שהיום היא עצ 
מה כבר מלמדת דוגמניות מתחילות ,ני 
הלה במשך השנה האחרונה רומן סי 
לוני עם דוכי ריינהאוט שאביו הוא
מיליונר החי בגרמניה .הדובי הזד ,אוהב
לטייל בעולם ,והוא צירף את מירי
לטיסותיו .בעיות של כסף אין לו ,כי
אביו שולח לו בכל חודש חבילה של
מרשרשים ירוקים.
כשהגיעו השניים ללוס־אנג׳לס ,שכר
דובי דירה באותו הבניין שבו מתגו
ררת פצצת־המין של עולם־ד,סרטים ,כו
דארק .מירי ,שלא ידעה על השכנה המ 
פורסמת שלה ,הופתעה מאוד כשד,שוער
בבניין ביקש את חתימתה .אחר־כך הת 
ברר לד ,שהחליף אותה בטעות עם כו 
כבת הסרט . 10
בזמן האחרון נמצא הצמד־המד שוב
בארץ .אבל משום־מה חשתי את אותה
הרגשה מסויימת ,שגילתה לי הפעם שדובי
נמאס על מירי ,ושהיא מתכננת עזיבה
מפתיעה ,היה נדמה לי שהיא רק מחכה
לעיתוי המתאים.
ואז לחש מישהו לאוזני שמירי התחילה
לנהל לפתע שיחות־טלפון ארוכות עם
צלנדד,אופנה אורי ליינר ,שעימו חיה
בעבר לא פחות מארבע שנים רצופות .זה
רק אישר את מה שחשתי בבר לפני כן.
ואם תשמעו בקרוב שד,מורד,־לדוגמנות
עזבה את בן־ד,מיליונר לאנחות ,וחזרה ל 
קן הישר והטוב שלה ,בחיקו של הצלם,
תוכלו לומר שאכן יש נביאה בעירה.

רפאיה כלסקי
נזקולונל לדוקטור
סגן־אלוף בצבא ,נשוי ואב לשלושה .צד,״ל
הוא צבא פוריטני .כשנודע דבר הרומן
לשילטונות ,אולץ הסגן־אלוף להשתחרר.
עתה הוא בשליחות בארץ רחוקה.
לרפאלה לקח הרבה זמן להתאושש
מהתנהגות הצבא ,אבל מי שראה את
האושר שלד ,ביום חששי האחרון ,הבין
גם הוא שהזמן הוא לפחות טוב כמו
ניתוח פלסטי.

