
 של דעתה ימה מעניין מתאימה. יותר עוד
ש חושבת היא גם האם :מעניין מידית
? לה מתאים הכי הוא הישן הגבר
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וייצמן עזר
מתמזמז החבר

 על לתהות שבתאי ניסה כאשר להופיע.
 מתשובה, בתחילה התחמקה לכך, הסיבות

 מרשה לא וייצמן ״עזר :אמרה לבסוף אך
 הדברים ימן הוסיפה. לא מכך יותר לי.״

השחק את לאמץ החליט שוייצמן השתמע
 עמיקתא, לבירא שנפלה המוכשרת, נית
רגליה. על שוב לעמוד לה לסייע כדי

 מאוד־מאוד כמיצווה נראה זה כאן עד
ל החליט שהמדינאי־בגימלאות חשובה,

 את לקבל כשהתקשרתי מאי? אלא קיים.
 ״מה להד״ם. התשובה: היתד. תגובתו

ל חיל־האוויר מפקד לי אמר פיתאום!״
 חברי ״זה הבוטה, בלשונו הידוע שעבר,

 אייתה. שמתמזמז רני ׳א צ ליאון הטוב
 אליה.״ קשר שום אין לי

 איש־המיסתורין צ׳ארני? ליאון זה מי
 ידידם יהודי-אמריקאי, פרקליט הוא הזה

 המימשל בצמרת רבים אישים של הקרוב
 כיועצו ידוע שהיה והאמריקאי, הישראלי

 כ׳ימי לשעבר, הנשיא של ואי־ש־אמונו
 רבין, יצחק של ידידם הוא קארצר.

 שאיתו וייצמן, עזר וביחוד לה כר־ חיים
להשקעות. בחברה שותף הוא

 הענפה, הפוליטית־עיסקית פעילותו בצד
 אורח- מנהל הוא תל-אביב, ניו־יורק בקו

ה בחיבתו וידוע עליז, גרוש של חיים
ישראליות. לנשים מיוחדת

 מה עושה שהוא עליו אמר עזר אם אז
 יודע בוודאי הוא מונה, עם עושה שהוא

מדבר. הוא מה על

 רומן התחיל הוא חודשים כמה לפני שלו.
 העובדת פז, טלי בשם מלבבת חתיכה עם

 פליי- מוטי הזמר של במיסעדה כמלצרית
 הזאת ההתחלה מן תל־אביב. בצפון שר

 שצביקה, מאז יפה. מאוד רומן התפתח
 טלי עם יוצא ונאה, מבוקש רווק שהוא

עבוד במקום הרבה אותו רואים ,20ה־ בת
 גם אותה, לאסוף בא כשהוא גם — תה

שומרת. עין עליה שם סתם־כך כשהוא
 ז״ל, פז צכיקה של בתו היא טלי

 החבר ששת־הימים. במילחמת שנפל קצין
ב בהחלט ביניהם ליחסים מתייחם שלה

ה האבא את לה הכיר כבר הוא רצינות.
אפי שהשלושה לי ומספרים שלו, מפורסם

ביחד. ארוחת־ערב אכלו לו

 הצרות
ה של אביב

ואבי שוקי הצמד מן כחלק שהתפרסמה פז, אכיכה הזמרת
 לה התברר נעים. לא במצב לאחרונה עצמה את מצאה בה,

 כל את גילתה שלו מרטן, איכ לשעבר, ואיש־סודה שאהובה
 של השני החצי אצל לעבוד החל ביותר, הכמוסים ליבה רחשי
לוי. שוקי חיים, ששבק הצמד

 שהיתר. בעת שיער, במחזמר. שוקי את הכירה 38ה־ בת אביבה
הת אפרתי. משה ודממה, קול להקת של לכוריאוגרף נשואה

 המצליח. הצמד של ליצירתו גם שהביא סוער, רומן ביניהם פתח
 חל גם שם רב. זמן במשך שם והופיעו לצרפת נסעו השניים
 לארצות־הברית נסע שוקי כואבת. לפרידה שהביא קרע, ביניהם

 אמריקה מ״ס את אלא יותר ולא פחות לא לאשה, שם ונשא
 זמר מרטן, איב של בזרועותיו ניחומים מצאה אביבה לשעבר.

שנים. שלוש במשך חייתה שעימו ,26 בן צרפתי
 הזרה בצרפת, שנים 10 של שהות אחרי וחצי, שנה לפני
וית יגדל אפרתי עם מנשואיה שבנה רצתה היא ארצה. הזמרת

המשו בדירתם להישאר העדיף זאת, לעומת איב, בארץ. חנך
בצרפת. תפת

 נשענה כתפו שעל איב, אותו כי לאביבה הסתבר לאחרונה
 על חתם שם ללום־אנג׳לס, נסע משוקי, המכאיבה הפרידה אחרי
 לא הוא כיום ששותפו פכן, חיים האמרגן עם הופעות חוזה
 אלא אינו כיום ששותפו סכן, חיים האמרגן עם הופעות חוזה
 משוקי, בעבר סלד שאיב למרות זאת, כל י לוי. שוקי

הזמרים. שני בין שהיתר. מיקצועית
 ושהם לבסוף, אליה יצטרף שאיב שקיוותה אביבה, עבור

 לפני ״רק קשה. מכה הזאת הידיעה היתד, בישראל, ויחיו ינשאו
 אבל חתונה, על ״דיברנו לי, סיפרה אותי,״ לבקר בא הוא שנה

 הוא בארץ. להישאר מוכן היה לא איב כי לפועל יצא לא זה
חוד שלושה לפני בטלפון דיברנו הכל. לו שגיליתי האדם היה

 סבן וחיים שוקי אצל לעבוד נוסע שהוא לי אמר הוא ואז שים,
בטענות.״ אליו באה לא אני בחיים. זה ככה הגבתי. לא .1.ב-,^.

פז אכיכה
וניחומים סודות

 מאז בדיכאון. תשקע אביבה כמו שבחורה תחשבו שלא אבל
 שלה האחרון הרומן את מחזרים. לה חסרים היו לא ארצה חזרה
 של 35ה־ בן בנה ליאונל, עם אלה בימים ממש מנהלת היא

 רז׳ין. ובניו־יורק, בפריס המועדונים ובעלת הדיסקוטקים מלכת
 נמצא הוא עכשיו בצרפת. הכירה הזה המיוחם הצרפתי את

אותה. לנחם כדי המתאים בזמן בדיוק בביקור, אצלה

חוזר יולי
הראשונה ואשתו

 התגרשו. עופר ורונית יולי זה. זהו
 והאשמות מפח־הנפש המריבות, כל אחרי

 והקצינה- המיליונר נפרדו המפוצצות,
 לפני קיבלו ד,ם הגט את סופית. לשעבר

שבועיים.
ב לה תמצא והיפה הצעירה הגרושה

 להתרפק תוכל שעליה חדשה, אהבה וודאי
 שעברה. הבלתי־נעימה החוויה את ולשכוח

ש הראשונים .תהיו אתם יקרה, כשזה
תדעו.
האח בזמן אבל. נראה אינו עצמו יולי

 אישה בחברת פעמים כימה אותו ראו רון
 הרא- אשתו — זו מי לשמוע תתפלאו נאה.

 ליאורה. בתו, אם שהיא מידית, שונה,
 לבלות !נסעה בחיפה, המתגוררת מירית,
 שעוד מספרים בארצות־הברית. חופשה
יולי. אליה יצטרף השבוע
ה שהאישה לבסוף החליט שהוא נראה

 הכי־הכי זאת בכל היא והטובה ישנה
מישהי שימצא עד לפחות לו, £תאיימד.

ת נפלה א<ך ק ח | הברזל ר
אחת פלדקליין, <״פיצי״) פנינה

 תואר על ביותר הרציניות המתמודדות
 נפלה היא מהמחזור. יצאה רווקת־הברזל,

ש נחום, הרצל סגן־אלוף של ברישתו
לחופה. מתחת להובילה סוף־סוף הצליח

ש והרצל, גרמני, ממוצא שהיא פיצי,
 שמונה לפני הכירו עיראקי, ממוצא הוא

 חברת שיל ראשית כיועצת־יופי שנים.
 חיילי לפני להרצאה הוזמנה תמרוקים,

 שהיה הרצל, אי־ישם. צבאי, בבסיס צד,״ל
להרצאה, אותה לקחת בא סרן, עדיין אז

ר פו ה* סי שנ ה
השנה״. ״סיפור התואר לזה מגיע אז נכון, הוא שמספרים מה אם
 מאמניה, שחקניה, על תל־אביב, מכבי את האחרון בשבוע שהופך חם־חם, משהו יש

למרקחה. ועסקניה, מנהליה
 ביותר והידועים ביותר הכפירים האנשים אחד על סיפור הוא הזה המשהו

 חתיכים והיותר בולטים היותר הכדורסל משחקני אחד את שתפס הקבוצה, של
אחת. במיטה אשתו עם ביחד

 זרק הוא עצמו. על השליטה את לגמרי ואיבד השתולל ממש האיש השמועה, לפי
 לא מהבית. טיל כמו אותו והעיף ליד, הבא מכל וחפצים רהיטים האומלל השחקן על

 שיציל ובלבד מהר, שיותר כמה משם לעוף התנגד לא שחקן שאותו לציין צריך
בגדיו. את לאסוף הספיק בקושי הוא עורו. את

 הסערה מן מעט נרגע הנבגד שהבעל אחרי הסיפור. עדיין תם לא בכך אבל
 ״או תנאי: והציב להנהלה בא הוא אחרים. באמצעים לפעול עבר אותו, שפקדה

 — בעיה עכשיו יש להנהלה השחקן. של המיידיים פיטוריו את ודרש הוא!״ או אני
קלה. אינה הבחירה האלה, הסטארים שני בין

 כי אחוז, במאה נכון שהוא לכם להישבע יכולה לא אני המפוצץ. הסיפור ■כאן עד
 אם אפילו אבל הזה. בעניין ממילימטר יותר הפה את לפתוח מוכן לא אחד אף במכבי

סיפור? של בומבה לא זה אתם: תגידו אמת, הוא מזה חלק רק

נחום פיצי
מהמחזור יצאה

 מאז הביתה. אחר־כך אותה החזיר וגם
שרצה. את שהשיג עד ממנה, הרפה לא

 של ׳ועמלו חיזוריו העלו בייום־העצמא׳ות
 שנים, בכמה מכלתו הצעיר הג׳ינג׳י, החתן
 בבית צנוע בטקס נישאו השניים פרי.

 הטקס את בהרצליה. הסגן-אלוף של הוריו
צבאי. רב ערך
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