
העיניים
המאוהבות

 הטלוויזיה אולפני מנהל מנספלד, נתןעירית
 בתו את שמגדל גרוש, הוא בהרצליה,

 הפך הוא גירושיו אחרי עצמו. בכוחות
והפופולארים המבוקשים הרווקים אחד

 הנה, שחקנים. על לסמוך אפשר אי
 הצעירה השחקנית את עיני במו ראיתי

 ידיים מחזיקה שלג, עירית ,23ה־ בת
קן לעבר אוהבים מבטים ושולחת ח  ש

 של במיזנון לילדים ואב מאוד נשוי
 אומרת היא ועכשיו הקאמרי. התיאטרון

 סתם היתה ושזו ביניהם, רומן כל שאין
הצגה.

 משלוש יותר כבר מתגוררת עירית
 בן איבגי משה אחר, שחקן עם שנים

 הצועני. התיאטרון בעל גם שהוא ,27ה־
 להחזיק אצלי כי שחקנית, לא שאני מזל

 סימן כלל בדרך זה עיניים ולעשות ידיים
 כך לא אך לראש, מעל מאוהבת שאני

הזה. בסיפור
 אולי מאוהבת, תמיד נראית עירית

 משחקת היא אותלו במחזה כי ז<רגל, מתוך
 ובסרט דסדמונה, הגיבור, של אהובתו את
 ואהבה בעירום הצטלמה היא לשידור לא
 עירית את תראו אם אז התחנה. מנהל את

 אל אחרים, במקומות מאוהבת נראית
 חיה שהיא לכם תדעו כמוני. בפח, תפלו

 מתכוננת ואפילו איבגי, עם ובאושר בעושר
 גם שהוא משותפת, בהצגה עימו להופיע

יפיק.

גרינכרג ושדי מנספדד נתן
זריז זוג

 צמוד לראותו אפשר פעם בכל בעיר. ביותר
 שלושה לפני עד אחרת. זוהרת ליפהפיה
 הרווקה רינכרג, בשלי פגש אז שבועות.

 במיקצועה. מעצבודאופנה שהיא ,34ה־ בת
 להתחתן החליטו והם ביניהם, קרה משהו
 לרומן בילבד. שבועיים של היכרות אחרי

צ׳יק־צ׳אק. של רומן קוראת אני כזה
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 עבד שלו, העוזר היה הוא שר־האוצר, היה ארליך כששימחה
 איש טוויג, סמי זהו עצות. הרבה ונתן במישרד־האוצר

 שלה שאבא עשירה, בחורה עם התחתן הוא אחר־כך הליכוד.
 התקררו, לסמי הליכוד בין כשהיחסים אבל כן. גם מהליכוד
התגרשו. והם אשתו ובין בינו היחסים גם התקררו
 אמיתית, אהבה וחיפשה לבד רב זמן היתד, היא בעלה מות אחרי

 לנחמדה מגיע פשוט שכזאת. אהבה לה ייחלתי הזמן כל ואני
שבעולם. הטוב כל את רכידביץ, נירה הזמרת הזאת

 י שיהיה לה לאחל רק לא החלטתי ביחד וסמי שנירה כשגיליתי
בשבילה. ולהתפלל ללכת גם אלא טוב, כל לה
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מכי כולנו עצסון ענת השחקנית את
 •טמואל הבימה, שחקן של כבתו אם רים.

 יש עצמה. בזכות כשחקנית ואם עצמון,
 אוהבת והיא מחזרים המון תמיד, לה,

להשתעמם. שלא וכדי לגוון כדי להחליפם,
 חדש, מחזר עם אותה קלטתי הפעם
 שסרטיו צעיר, ישראלי סרטים במאי
להצלחה. האחרונות בשנים זכו היפים

טוויג וסמי רבינוכיץ נירה
׳ אמיתית אהבה

 גם אבשו
פנטומימה נדי

 כמו צבועים הבמה, על בצוותא הם
 עושים עליזים, בבגדים לבושים ליצנים,

להבין. צריכים ואנו תנועות לנו

גדמן ורותי בוקר יורם
הפנטומימה שפת

 וכשאני הפנטומימה, שפת הן התנועות
 סוקר, ליורם מתכוונת אני ״הם״ אומרת
 הבכיר לא אם שלנו, הפנטומימאים מבכירי
 איתו יחד המופיעה גלמן, ולרזתי שבהם,

ח טננגוים אודי ועם ק שיי אופיר. ו
 גם ביחד. הם הבמה על רק לא אבל
 אופן, בכל אני, יחד. הם ההופעות אחרי

 יפים כל־כך היו הם במסיבה. אותם ראיתי
 יכולה בהחלט שאני עד ביחד, ומאושרים

לאנשים. האהבה עושה מה להבין

עצמון ענת
להשתעמם לא

 בעיני אך נשוי, גבר הוא במאי אותו
 כל זו לעובדה אין מסתבר. כך ענת,

חשיבות.

■שראל■ דקמרון
 עד גופר. חמודות את עזר דליה לנו מראה — החדשה העירום הצגת — בדקמרון

 ,ולי שכתאי. ששון ההצגה, של המפיק עם ביחד מאוד היתד, היא ההצגה, שהועלתה
 של לזרועותיו עברה היא לרוץ, ההצגה החלה כאשר אך ביחד. להם שטוב נראה, היה

 מכירה ואני נחום, את מכירה שאני כמו שליט. נחום השחקן זהו בה. אחר שותף
 לששון לשותף־האחר, מציעה ואני כבס־ולבש, של בקצב נערות מחליף הוא טוב, אותו

להתייאש. לא שבתאי,

סוף־סוף! לומר: חייבת ואני קרה, זה
 הרבה משך1 שזה למרות לזה, חיכיתי כי

 איש־המלונות של לרומן מתכוונת אני זמן.
 ריקי ההקלטות וזמרת כהן רודולפו

מנור.
 של טובות שנים כמה להם לקח זה

 שבועיים, שלפני עד בצוותא, וחיים אהבה
ליח נתנו שבקפריסין, בניקוסיה כששהו

ה בברית ובאו חוקית גושפנקא סיהם
נישואין.
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 רוטשילד׳ם של בעליו ארגל, מאיר

 הוא ראשון. ממבט בעיני חן מצא פאב,
 אוהב הוא אותו מכירה שאני וכמו זרוק,

 יומיים וכל ומאושר חופשי הזמן כל להיות
לחוויותיו. השותפה את להחליף
 אמיתי, רומן מנהל שמאיר כשראיתי לכן,
 בעלת פורז, תמי עם שלמה, שנה במשך

 לי נראה זה מדיזנגוף, בוטיק-שמאטעס
מוזר.

 כי לי, הסתדר הכל שוב השבוע אבל
 לא כבר הם ביחד. לא כבר ותמי מאיר
 שוב מחפש הזרוק ומאיר במשותף, גרים

לחוויותיו. זמנית שותפה


