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מיכאלי ואיבדן קצור יפתח
קבוע יוצאים לא כבר

ה אחרי לעקוב שאתחיל חושבת אני
לב. תשומת ביתר הזאת בחורה
 שוורץ שנעמי לכם סיפרתי מזמן לא

ב סוער משבוע חזרו לפידות ואילן
להי משתדלים הזמן כל הם ומאז יית׳
 סיפורים, שני לי יש השבוע ביחד. מצא

התפצל. הזה הרומן כי
מח מנהלת שהיא נעמי׳ של לדבריה

 בהרצליה, גדול מלון של אירועים לקת
 ובחורה דיילת־לשעבר קצינה־לשעבר,

 הפריע הזמן כל משהו באמת׳ רצינית
טר, כי לה.  לפני שלה החבר שהיה פ

 ללבטים. אותה הכניס אילן, את שפגשה
המנהל וגם ביטוח. סוכן גם שהוא פטר,

־ ואיבו! ■פתח
סור

קיצו. אל כנראה הגיע יפה אהבה סיפור עוד
 צביטה לי עשו תמיד קצור ויפתח היפה מיכאלי איכון
 הצילומים בימת על שנפגש הזה, הצמד־חמד בלב. נוסטאלגית

 שהסתיימו אחרי גם קבוע לצאת המשיך קבוע, יוצאים הסרט של
 לכועז סקנדאל אז עשתה איבון זוכרים, עוד אתם אם הצילומים.

 הסכימה. לא שהיא למרות בעירום, אותה שצילם משום דוידזון
 לצידה עמד הזמן כל ויפתח לדין, אותו תבעה אפילו היא

במאבקה. לה ועזר
 ישתתף לא הוא שיותר יפתח, נשבע הזה הסרט אחדי
באוני לקולנוע בחוג ללמוד התחיל הוא הזה. הסוג מן בסרטים
 לי שקשה למרות נשבעה, מצידה איבון תל-אביב. ברסיטת
בכלל. בסרטים תשחק לא שהיא לה; להאמין

 זוג כמו יחד וגרו העירייה, ליד דירה שכרו השניים
 שהם יודעת רק אני יודעת. לא אני שם קרה בדיוק מה יונים.

 קול: לי ענה קרה, מה לברר כדי ליפתח, כשהתקשרתי נפרדו.
הטלפון. את וטרק פה,׳ גר לא כבר קצור ,יפתח

 לא יחד כאלה שניים כי חולף. משבר רק שזהו מקווה אני
 לא דואגת, לא אני סופית, הפרידה אם וגם יום. כל רואים
לאיבון. שלא ובוודאי ליפתח

שוורץ נעמי
לילה לציפור פרקליט בין

מו די וציפורי־לילה הלבנה הגלריה של
 עשר אחרי אלינו הגיע בתל־אביב, כרת

בניכר. שהות שנות
 גם כי לדילמה, נכנסה העלמה ובכן,

 מעמיק, עיון שווים חיו אילן וגם פטר
 ולהיפך. בשני היה באחד שחסר כשמה

 כשהגברת בטלית, השניים אחזו ככה
 זהו הכל בסך כי מהמצב, נהנית מאוד

 היתד, שבו הרגע שהגיע עד נעים. מילכוד
להחליט. צריכה
 לכם, ואספר במתח, אתכם אשאיר לא
 את ראיתי השבוע לבסוף. בחרה היא במי

 בשטח. ובולטים גבוהים ביחד, שניהם
הצ פטר, של זרועו על שעונה ונעמי,

אמיתי. אהבה סיפור שזהו באוזני הירה

ישראלית? פוסט פארה
 שאחזה ההתרגשות כל את זוכרים אתם
ץ פוסט פארה בארץ כשביקרה בישוב
התרג פוסט פארה אחד, במיקרה אבל

 טל כני לו קוראים מכולנו. יותר שה
 פארה שלה. כשומרהראש אז שימש והוא

 ,מיי־ ללי נשואה עדיין אז שהיתה היפה,
 עד־כדי- שלה בגורילה התאהבה ג׳וד,

לדילמות. שנכנסה כך
גב הופעה בעל שהוא ,28ה־ בן בני

 כל־כך עליה שמר כנראה מאוד, רית
 באופן עליה שישמור רצתה שהיא טוב,

 בעיר, מספר שבני כמו בסוף, אבל קבוע.
 חזרה והיא בארץ, להישאר החליט הוא
בעלה. אל

 קצת אבל בנהר, מים הרבה זרמו מאז
 בני פארה. כמו טראומה לשכוח קשה

 והפך שלו חברת־האבטחה את הרחיב
 לא גם הזה היפיוף רציני. עסק אותה
 הוא מאוד מהר זמן. הרבה מיותם נשאר

 של בדמותה אישית, פוסט פארה לו מצא
 את שממלאה ויפה צעירה דוגמנית יעל,

בני. של בליבו פארה של מקומה
 בני החליט ומהיר. קצר רומן אחרי
 תישאר שהיא בטוח ויותר טוב שיותר
 התחתנו. הם חודשים שיבעה לפני בבית.

השלישי. בחודש בהריון, יעל ועכשיו
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האומץ

 מ־ במיוחד הוטרד לא לפידות אילן
 הלכה, נעמי שוורץ. נעמי של בחירתה

 בעיות. אין סימונה. בא אז
מהעובדה שחוץ בלומנטל, סימונה

ת ח ם נ הילדי ת מ חו לפ
 מעם נחת הרבה אין פרס לשימעץ

מה נחת לו יש שני מצד אבל ישראל,
 זה בשנה בנים שני לחתן שלו. ילדים
 אבל ראש־ממשלה, להיות כמו לא אומנם

משהו. זה גם
 ,שיוני לכם סיפרתי חודשיים לפני

 התחתנו. דצמחונית גלזר ופילים פרם
 שהוא חמי, הצעיר, הבן התחתן והשבוע

 לבו, בחירת בחיל־האוויר. וטייס 24 בן
נפ והם משוחררת, חיילת גילה, היא
שניהם. שירתו שבו בבסיס גשו

 של בביתו בשקט שנערכה החתונה,
 ונדחתה, כמעט בנווה־אביבים, פרס אבא

 מארצות- פרם כשחזר לכן, קודם יום כי
 חש הוא האירוע, לרגל במיוחד הברית,

בשדה־ לו שחיכה אמבולנס במטוס. ברע

אלפס
אחרת ומישהי

 שבשבוע לכם סיפרתי שבועיים לפני
 .היתד, בארץ, נילעדי אלכס שהה שבו

ארדיטי. יהודית מאוד אליו צמודה
 ואמרה בכעס, אלי התקשרה יהודית

היא. היתה לא שזו
 לה, שדומה מישהי איתו ראו כנראה

 נכון. לא לי ודיווחו
סליחה. יהודית,

כלדמטל סימונה
אישית יוזמה

 אורלי של הסגנית והיתד, ,23 בת שהיא
 לפני דוגמנית. גם היא ,1976ב־ חידה

ב מאוד חבוקים אותם כשפגשתי שבוע,
בתס מסופרת כשהיא ציורים, תערוכת

שאל חלל, בחליפת ולבושה פאנק פורת
 סיפרה וכאן קורה. ומה נפגשו איך תי
 שלא — .תמיד שידעתי מה סימונה, לי

 היוזם יהיה שהוא לו לחכות צריך תמיד
 אז בעינייך, מוצא־חן הוא ואם והמחזר.
 שסימונה מה זה לו. והגידי לכי קדימה,
עשתה.

כו כמו שמעה, היא לפידות אילן על
וב במסיבות אותו כשראתה אבל לנו.

ש הרגישה או הבינה גם היא אירועים,
 עשתה? מה בעיניה. מוצא־חן מאוד הוא

 הסתיים, נעמי עם שהסיפור כששמעה
 שמו את חיפשה לידיה. היוזמה את לקחה
 ב־ הודעה לו והשאירה הטלפונים, בספר

 הבהירה אליה, התקשר כשאילן מישרד.
 רוצה שהיא הזאת האמיצה העלמה לו

ב עוד מקרוב. יותר קצת אותו להכיר
ביחד. הם ומאז נפגשו, הם ערב אותו

 ״אמנם לי: אמרה שסימונה כמו אבל
 לנו טוב מאוד אבל ריגשי, קשר לא זה

 אני ועכשיו שנתיים חבר לי היה ביחד.
 הולכים ואני אילן לעבוד. של בעניין רק

סר מסעדות, תיאטרון, לקונצרטים, הרבה
 בינינו יש ביחד. הרבה ומטיילים טים

נפלאה.״ ידידות
 באד, שהאהבה אומרת, שלי אמא זה על

הזמן. עם

 לבית־החולים, מייד אותו הסיע התעופה
 נמרץ. ■לטיפול במחלקה פרס אושפז ושם
 מבית־ד,חולים והגיע התאושש הוא אבל

לרווחה. נושמים כשכולם לחופה, הישר

 חתן קול

בלה וקול
 גם במיקרה שהוא •טס־אור, יונתן

 שם■ אורה של והבן מידית של האח
 קצת לעשות״ הזמן שהגיע החליט אור,

 בקרוב להתחתן עומד והוא להורים, נחת
שנים. מזה חברתו עם

סטודנ והיא הרדוף חיה לד, קוראים
תל־אביב. באוניברסיטת ג' שנה טית

הרדוף וחיה אור שם־ יונתן
בנופלים הוא גס

 יועצו והיום בפירסום, עסק שקודם יונתן,
 ציפורי, ■ מרדכי שר-התיקשורת של

 על הם ומאז חברים, אצל חיה את הכיר
זוג. של יתקן

תי בדצממבר, 24ל- שנקבעה החתונה,
המת צייר שלהם, ידיד של בבית ערך

 דוד ב־ד׳ שחל הנישואין, יום ביפו. גורר
 המולד, חג ערב גם במיקרה הוא נוכה,

 הם גם יצלצלו ביפו הכנסיות פעמוני וכל
בני־הזוג. של לכבודם


