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פי ד״ר ב בכיר מרצה גם הוא עוז א
הרפרטו בוועדת חבר גם לתיאטרון, חוג
 הזדמנות בכל מפגין גם הקאמרי, של אר
 וגם ביר־זית, אוניברסיטת סגירת נגד

 המימ־ בידי הפרט של דיכויו על מוחה
לאהבות. זמן גם לו יש אלה כל למרות סד.

 הוא 37ה־ בן והחייכני הממושקף אבי
באוניבר- לתיאטרון בחוג מבוקש רווק

מתחתן

עוז אכי
מרצה.ותלמידה בין

 היה אפשר פעם מדי תל־אביב. סיטת
מערי סטודנטיות בחברת אותו לראות

 הן ותמיד מקסימות היו הן תמיד צות.
 נראה הפעם אך מהיר. די בקצב התחלפו

רציני. יותר קצת קשר כאן שיש לי
 לפדמיי- הופיע כשהוא האחרון, בזמן

 קצו־ עלמת-חן תמיד אותו ליוותה רות,
יו שאני מה ותכולת־עיניים. צת־שיער

 גם ושהיא טלי לה שקוראים זה דעת
וכ לתיאטרון, בחוג שלו תלמידה היתה
נפגשו. הם ששם מובן

 היא אבל לימודיה, את סיימה כבר טלי
 מה ולהיראות. להתראות ממשיכים ואבי

 ל־ שלנו שהמומחה לחשש אותי שמכניס
מ להימחק ועומד ברשת נפל שקספיר
בעיר. הפנויים רשימת

י הניצת הצעיד

כו זוהר אידן כשהיה ,60ה־ בשנות
 לו קראו בכדורסל, ישראל נבחרת כב

 אחר־כך הכדורסל״. של הנצחי ״הצעיר
שמו שם ונשאר לארצות־הברית נסע הוא

שנים. נה
 כוכב. לא וכבר גרוש ,42 בן הוא היום

 שלהן. את עושות השנים לעשות, מה אין
ב הקשור בתחום עדיין עוסק הוא אבל

כושרם ושיפור פיסיותראפיה : ספורט
ספורטאים. של הגופני
גרו איתה לקחה חלוקת־הרכוש בעת

 שלו, תמונות״הספורט אלבום את גם שתו
 הדבר מחבריו. מזכרת ללא נותר ואילן
 מקורית דרך מצא והוא מאוד, לו חסר

 אחת קורת־גג תחת יחד כולם את לכנס
עו הקרובים בשבועות שוב. ולהנציחם

 שנית. להינשא והיפה הגבוה אילן מד
לקצינתקמישטרה. והפעם
 והיא בהט, מרים הוא בישראל שמה

 תל־אביב. מחוז מפקד של ראש־הלישכה
 הוזמנו בבית־כנסת, שתתקיים לחתונה,

 ׳60ה־ שנות של בכדורסל המי־ומי כל
 רבים בכירים מישטרה וקציני החתן, מצד
הראשונים. נישואיה הם שאלה הכלה, מצד
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 שמואל אצל במסיבה היה וילדר צבי

לפ עד השבוע. שנערכה פלאטו־שרון
 ואיש־יחסי־הצי־ דוברו היה הוא חודש ני

פלאטו. של בור
 יש לצבי שגם לי הבהיר קטן חיטוט

 הוא שעימה לעלמה לחגוג. פרטית סיבה
קור הערב, כל צמוד היה ושאליה בא,
תי. אים  מוכן היה לא הוא מזה יותר רו

להוסיף.
 ,21 בת שהיא לספר ניאות הוא אחר־כד

ב או במישחק בפוליטיקה, עוסקת אינה
אחר. מסוג ציפורים
ועו ביישנית בחורה היא היפה רותי

לפ נפגשו השניים בבנק. כמזכירה בדת
או הזמין צביקה במסיבה, וחצי שנה ני

ב לרקוד ממשיכים הם ומאז לרקוד תה
להינשא. מתכוונים ואפילו יחד,

 עם לא כבר הוא למה אותו כששאלתי
שתפ ״הרגשתי לי: ענה פלאטו־שרון

 הפסיק זה הנסיבות בגלל נסתיים. קידי
לח העדפתי ולכן פול־טיים־ג׳וב, להיות

 הבהיר הוא אולם אחרת.״ עבודה פש
ביני ביחסים פגמה לא הזאת שהעובדה

 לייעץ שמח הוא היום גם — להיפך הם,
 את איתו לחגוג שבא עובדה לפעמים. לו

נישואיו. שנות עשר ציון
 — יחסי״ציבור תמיד יחסי־ציבור פעם

 כמה עם משא־ומתן וילדר מנהל כעת
ב אצלן להשתלב כדי חברוודפירסום

 לפרנס חייב יהיה הוא סוף־סוף עבודה.
החדשה. הכלה את

זוהר אילן
ברשת נפל אחד עוד

ה האירוע יתרחש' מתי אילן כשנשאל
 מובהק מיקרה ״זה בחיוך: ענה משמח,

 שהולכים כל-כך שונים אנשים שני של
 כבר וזד, גבר, ואני אישה היא יחד. לגור
או והיא נשים אוהב אני בעייה. יוצר
 לא.״ והיא ספורט אוהב אני גברים. הבת

 שהוא נראה הניגודים, למרות אבל
אותה. שפגש על מאוד שמח
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ורותי וילדר צבי
יחסי־ציבור תמיד יחיסי־ציבור, פעם

ל ז ב מ ן - טו ב
 הילדים חוג אל הצטרף נוסף תינוק
בחנוכה. שנולדו

תי, הזמר, פרוזה דייוויד גם אש ורו
 להם יוולד מה לדעת בקוצר־רוח חיכו תו

 לבני־ יש כבר קטנה בת כי — הפעם
ה להם נולד השמחה למרבה ואכן הזוג.
הקטנה. לאורן אח כן, שבוע

 כצעיר מספרד אלינו שהגיע דייוויד,
 לו קנח גיטרה, על שפרט וחינני ביישן
 רומנטיות סרנדות כששר מעריצות הרבה
 ו־ בידואי אהבת שיר כמו: מדברי בגוון

 כוכב הפך הוא מאוד מהר סניוריטה.
 אמנון הגדול שהאמרגן ועולה, צעיר
 וגם לדייוויד גם אבל אישית. טיפח צפן

 עובדים והשניים הדרך, אצה ■לא לאמנון
 שדייוויד כמו או רחוק, לטווח אבל לאט

לעו להתפתח רוצה ״אני פעם: התבטא
 שבעולם. הזמן כל און לי יש ולכך מק,
 איתי תסכימו ן״ לרוץ יש ולאן למה אז

בגילו. צעיר אצל בריאה מחשבה שזאת
 הגיטרה עם הארץ את שחרש אחרי
 מופיע מךעתן, המעריצות את והוציא

 ומאורגנת מסודרת בהפקה דייוויד כיום
 כל ועם תאורה עם מיקרופונים, עם —
 עם משותפת בתוכנית — שצריך מה

ויהונתן. דיוויד ששמה גפן יהונתן
עמו השניים היו חנוכה שלפני בחודש

 להופעה אחת הופעה ובין בהופעות, סים
 אבל בנו. הולדת על דייוויד התבשר שניה
 לא הוא שלו, הצפוף לוח־ההופעות בגלל

 רר לרך־הנולד. שם למצוא עדיין התפנה
ואז קצת, יירגע שהוא כעת מחכה תי

 ולמצוא בניחוחה לשבת השניים יוכלו
הולם. שם

להם? לעזור אתם תוכלו אולי
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פרוזה דייוויד
שם לו ואין בחנוכה נולד בן
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