
 ד,המון מן הרחק החיים ושלווים, שקטים
ש בליכלוכים ענין כל לנו ואין הסואן,

חווה. השבוע לי אמרה כאלה,״
 אנשים הרבה אם :לכם אגיד מה אבל

 מן מעט זאת בכל ויש יתכן מדברים,
ש מקווה אני ההתלחשויות. בכל האמת
כך. יהיה לא זה הפעם
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 הצרה

עירית של
 הלא אותלו, של אהובתו היא הבמה על
 של אהובתו היא בחיים פולק• יוסי הוא

 היתד, היא לשידור לא בסרט אחר. מישהו
הצב בתחנה הראשי המפיק של אהובתו

 ,עירית הגבוהה, הבלונדית זוהי אית.
ה בתצלומי כולכם את ששיגעה שלג,
׳־ בסרט. שלה עירום
 אהובתו היא הבמה על שאמרתי, כמו אז

 אהובתו היא הפרטיים ובחיים אותלו של
 שחקן הוא הזה המישהו אחר• מישהו של

צעיר.

מתגרש

שלג עירית
ן נשוי הוא למה

 שחקן הזה היפהפיות קוטף היה בעבר
 סיכסוכים עקב באר־שבע. תיאטרון של

 והגיע עזב, התיאטרון מנהל עם אישיים
הקאמרי. בית אל

 נשוי גם שהוא היא עירית של הצרה
 התגברה כבר עירית אבל לילדים. ואב
מאלה. גדולות צרות על

 הפסיקה איריס
לל תו ש ה ל

 שאיריס לכם גיליתי שבוע לפני רק
ה את כל לעיני מציגה מסקסטה שמי

 התיאטרון קבלן שלה, הפרטי אוריגינל
 כבר והם שבוע חלף והנה מזור. יוסי

 למסיבה. סיבה אין כבר לאיריס ביחד. לא
 פנויה, הדרך משתוללת. אינה כבר היא
 כולנו את איריס תפתיע שוב כן אם אלא

חדש. אוריגינל לה ותמצא

פז כתר
,אמדווסק 11 שר

 זו 7 פז אסיפה את אותה, זוכרים
וב באירופה, ישראל שם את שפירסמה

 לצמד זוגה בן עם יחד בצרפת, עיקר
 שוקי להם קראו אז 7 לדי שוקי ולחיים

חז הצמד ופירוק הגירושין אחרי ואביבה.
לישראל. אביבה רה

 החתול בעיעי התגאתה שתמיד אביבה,
 לה. מספיק לא שזה החליטה שלה, היפות

 חלקי שאר את לחשוף אומר גמרה היא
חדשה. בהצגת־עירום גופה

 העיר של ביותר המבוקשים מרווקיה אחד שהיה לאור, נחי
 כשנשא בו שרצו הנערות, לכל כאבי־לב להמון גרם תל-אביב,

 אפרופו, בתי־הקפה רשת של הבעלים שהוא נחי, לאשה. רחל את
 יכולה אני עכשיו תמימות. שנתיים במשך אשתו עם בטוב לו חי

 שוב מאוד שבקרוב הבבוקשים, הרווקים ציידות לכן, להודיע
אותו. ולצוד לנסות תוכלנה ואתן רווק, נחי יהיה

מאמרי שבועות כמה לפני חזרה היא מרחל. מתגרש נחי כן,
 שניהם, בעיני או מהם, אחד בעיני מצאה־חן הזמנית והפרידה קה׳
למוחלט. העניין את להפוך החליטו והם

ש׳וזחה טו

עדנה) אחותו <עם לאוד ;חי
מדי יותר הצליח הנסיון

ירדנה
ה ן אלברשטיין מנ ש ב ן ה שו

לבד נוכחישה
 בנושא, ודשה דיברה העיר שכל אחרי

 לחווה לנפץ כדי יקרה, שזה רצו וכולם
 אשת־המישפחה תדמית את אלכרשטיין

 רמז גם העיתונים שאחד ואחרי המושלמת,
סנ אין אתכם. •להרגיע רוצה אני זה, על

 אלברשטיין־טננבוים. מישפחת בבית סציות
 חווה ימימה. כמימים כנו, על הושב הסדר

ר ובעלה, רבים. ולא מתגרשים לא ם עמי
 אותי מבחילות סביבי הרכילויות ״כל

אנשים אנחנו תמידי. לאי־שקט לי וגורמות

ת נ ת ח ת מ
 מפורסמת עירום דוגמנית שהיתר, מי

 והיתד, הרבים, משמניה בשל בעיקר מאוד,
 אורי האברך של כבת־דודתו גם ידועה
ו לאברכית הפכה בדרכו, הלכה זוהר,
 מצאה^ עתה ההוראה. מקצוע את למדה

חייה. אהבת את גם סוף־סוף
 היא בחלקה. מאוד שמחה פרפר ושי ט

 עם' לחופה מתחת אל מאוד בקרוב תצעד
 נחבא שכמובן, מכובד, ירושלמי אברך

הכלים. אל

 ד,מרוכלים את אותם, אוהבת שאני כמה
 עניין לי מספקים תמיד הם שלי, הטובים

בסיפורי.

11111111

גורכיץ ירדגה
עסקים איש בלי

 מרוכלת כזאת היא גורופיץ ירדנה
 בזמן סיפורים. לי מספקת שתמיד טובה,

 איש־ עם סוער רומן ירדנה ניהלה האחרון
 נפרדו השבוע אך רועי, אל יורם העסקים
השניים.
 כבר אלרועי יורם אך לבד, כרגע ירדנה

 מוריאל אשת-החברה עם רומן מנהל
 נשואה שהיתר, דוגמניודצמרת, צוויג,

 לציין חייבת אני צוויג. רודה לתכשיטן
 נותר עכשיו מאוד, זריז בחור הוא שיורם

 ירדנה. עם יהיה מה ולראות לחכות לנו
-----------------------------5 3 .

ועמירם אלפרשטיין חווה
נכון לא

 חדשה, קאריירה חיפשה אמנם אביבה
 אהבה נוספת, ציפור תפסה בינתיים אבל

 של השני החצי הוא המאושר חדשה.
 החי אמדורסקי, כני הדודאים, צמד

שהת אחרי אמדודסקי, ממיקי בנפרד
פעמיים. איתר, חתן

מר
אפרופו


