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 קול, (״איציק״) ׳שיצחק מאוד יתכן
 להתגרש עומד הרצליה, אולפני מנהל

מי. מאשתו, ע  הסיבה לי שנודע כמה עד נ
 אופנאית עם המנהל שמנהל רומן, היא

מנסדן. איב בשם אמריקאית
 את איתו לברר כדי לאיציק פניתי
 כלל להתייחם תחילה סירב הוא העניין.

 אותו לרכך הצלחתי לבסוף אך לדברים,
 האופנאית של ששמה לי אמר הוא קצת.

 שציינתי. כפי בדיוק אינו האמריקאית
בדברים אי־דיוקים כמה עוד יש לדבריו

קול איציק
אי־דיוקיס

 מוכן היה לא ׳מכך יותר אלי. שהגיעו
 שאינו כטיפוס ידוע בכלל הוא להוסיף.

 ממצלמות להתחמק ונוהג פירסומת, אוהב
 משתתף. הוא שבהם חברתיים באירועים

 אקח״ תרגילי ממש עשה הוא מזמן לא
 של בחברתה יונצח שלא כדי במיטה,
רוזנבלום. פנינה

 החלטתי איציק, של ההערות בעיקבות
 יכולה שאני מה כל בדברי. להיזהר

 בעל־ שהמנהל הוא זה בשלב לכם לומר
 שלו האהבה את הכיר והסמכותי הגוף
 אוניית על בהפלגה חופשה שבילה בעת

 השנייה, אליזבוז המלכה המפוארת הנוסעים
פוקלנד. באיי למילחמה עתה שגוייסה
 היא גם כעת מבלה איצ״ק של אשתו
 לכן לעולם. מסביב ומטיילת חופשה.

 ואז לתגובתה, זמן־מה להמתין נאלץ
 מדוייקים פרטים לכם למדור אוכל אולי

יותר.

 בהרכב המופיעה מנור, ריקי הזמרת
 היא להריונה. השני בחודש נמצאת זה.

 בתחרות, הופיעה כאשר בהריון כבר היתד.
 עדיין ידעה לא •א ה אפילו שאז אלא

להופעה. הסתנן נוסף שמשתתף
 בעלה, עם יחד כעת מתגוררת הזמרת
 תל- בבית־מלון כהן, רודולפו המלונאי

 שנה, כחצי לפני שנישאו השניים, אביבי.
 ינהל שם לאילת, בקרוב לרדת עומדים

חדש. מלון הבעל
 כחמש לפני באילת בביית־מלון הכירו הם

 ריקי ואילו אותו, ׳ניהל ריודולפו שנים.
 הם מאז ישלו. במועדון־הלילה הופיעה

 התעוררה להתחתן רצו כאשר אבל ביחד.
 גרושה. וריקי כהן הוא רודולפו בעיה:

להת נסעו הם המיכשול את לעקוף כדי
 גם הם זאת בהזדמנות בקפריסין. חתן

 הקנאריים, שבאיים ללאס־פאלמס קפצו
 שם ולארגנטינה, החתן, של אמו גרר, שם
אביו. גר

 לתכנן התחילו הם ארצה שובם מאז
 ציפו שהם לי סיפרה ריקי הבא. הדור את

 כדי זמן קצת להם לקח אבל להריון,
 הם עכשיו מהר. כל־כך קרה שזה לתפוס
 להפוך שעתיד למי עיניים בכיליון מצפים
מאושרים. להורים אותם

 הושיא אשת
!המאמן

 וילסון, ג׳וליה בשם שחורה יפהפיה כעת שוהה בארץ
0.1¥.. המפורסמת, האוניברסיטה סגן־נשיא של אשתו שהיא . 

 המשגעת החתיכה וילסון. צ׳ארלס פרופסור בקליפורניה,
דוג להיותה בנוסף חכמה. גם אלא יפה, רק לא היא הזאת
 לארץ לאנטרופולוגיה. סטודנטית גם היא בארצות־הברית, מנית
להש בא הוא בעלה. עם יחד שבועות, כמה לפני הגיעה היא
 בנגב, בן־גוריון אוניברסיטת של חבר־הנאמנים במושב תתף
 בההי- הבדואים חיי אורחות על אקדמי מחקר לבצע באה והיא

הפסיכיאטרי. בט
 ג׳וליה, ואילו הביתה, קצר זמן כעבור חזר הפרופסור בעלה

 אמורה אמריקאית, בחברת־תעופה בדיילת־אוויר עבדה שבעבר
 נמצאת היא שבו הזמן את חודשיים!. למשך כאן להישאר

יש לה מצאה הבזק במהירות יפה. מנצלת היא מבעלה הרחק
 וחבר בבאד־שבע, ספורט מאמן שהוא וחתיך, צעיר ראלי

האח מלכת־היופי בתחרות שהשתתפו המועמדות אחת של
איתה. וצולם לתחרות, שלו המועמדת' את ליווה גם הוא רונה.

 קרובים מאוד קשרים לפתח לו הפריע לא זה שכל נראה
ת לא אני החתיכה. הפרופסור אשת עם  על יודע בעלה אם יוד̂ז
 רק לא כאן תתמחה הזאת היפה שהשחורה לי נראה אבל כך,

בבדואים.
וילסון זצ׳ארלס ג׳וליה

יודע לא הבעל

י ד ז סג סיי של אהבתה !״!
מתחתנים

מדזס, נוח של בתו מוזס, ג׳ודי
 ועמירם אחרונות, ידיעות הצהרון מבעלי

הטל של לשעבר הצבאי הכתב ניר,
 שהם שנה חצי אחרי מתחתנים. וויזיה,
לחודש החתונה מועד נקבע ביחד, יוצאים

השנה שחקנית
 ששחקנית מספרים אנשים מיני יכל

מטעם בפרס שזכתה קנטר, פירה השנה, 1

ניר ועמירם מוזם ג׳ודי
מוצלח זיווג

 להזמין התחילו כבר הם הקרוב. ספטמבר
למסיבה. ידידים
 יום־הבחיריות מוצאי עד הייתה ג׳ודי
 דובר פלג, ישראל של בת־זוג לכנסת

 למטה באה ערב באותו מיפלגת־העבודה.
 פגשה היא שם לידו. להיות כדי המיפלגה,
מהטל הבחירות לפני שפרש בעמירם,

 המערך. של למטר;־הבחירות והצטרף וויזיה
 המחלקות אחת ריכוז את לידיו קיבל הוא

 ביתו זנחה גישושים, במה אחרי במטה.
בעיתו עוסקת היא שאף מוזס, של הנאה
 הכתב-לשעבר. לטובת הדובר את נות,
ביחד. הם מאז

 מרוצים ג׳ודי של שההורים נראה
 בעיניהם מוצא־חן בוודאי עמירם מהזיווג.

 היה שעימו פיק, צכיקה מהזמר יותר
בעבר. רומן לג׳ודי
 של ההורים גם אם יודעת לא אני

 שהוא משוכנעת אני אבל מרוצים, עמירם
 שהתפטר אחרי מאוד. מאושר עצמו

 המערך, על שלו וההימור ׳מהטלוויזיה
 עצמו מצא הוא נכשל, בבחירות, שהפסיד

 לא מצא הוא עכשיו הצדדים. משני קרח
 שער גם אלא ואוהבת, מוצלחת כלה רק

 של בעיתונו מחדש להיבנות כדי פתוח
החותן.

 על בישראיל איכות סירטי לעידוד הקרן
 עם רומן מנהלת לנה, בסרט מישחקה

 שהשתתף גליקמן, (״דובלה״) דב השחקן
 מאמינה לא אני אבל בסרט. עימד. יחד

 משהיו היה אם אפילו האלה. לסיפורים
אקטואלי. לא כבר זה אז כזה,

 30ה־ בת לפירה יש שנה חצי מזה
 ,25ה־ בן כלו עופר עם סיפור־אהבה

 הכירו הם בגדים. בחברת מקדם־מכירות
 הופיעה השחקנית המדרגות. בתיאטרון

 ריצ׳ארד של להמונינז סירסור בהצגה שם
 ההצגה אחרי באולם. ישב ועופר פורמן,

 לשהות ידידים, באמצעות דרך, מצא הוא
 כולם את הזמין פשוט הוא במחיצתה.
 אותה לבקר המשיך אחר־כך לכוס־קפה.
ליבה. את לרכוש וניסה בתיאטרון,

 הרבה די אצלם נמשכה החיזור תקופת
 שלשח־ אחרי אחד, יום נשבר הקרח זמן.

 בפסטיבל־ בפרס זכתה כי נודע קנית
 באורליאן הסרטים
 הוקרן שם בצרפת,
סירטה.
 שקית הביא עופר
 על־כך ועמד אטומה,

 תדרוך שאהובתו
 פירה כאשר עליה.
נש כדבריו, עשתה

הסת נפץ. קול מע
 היתה שבתוכה בר
בדולח. כוס

 לה הסביר עופר
 בפס- מינהג זה כי

 שם טיבל־ברלין,
 כוס הזוכים שוברים

כזו.
ה שבעת למרות

 היהודיים החתונה מינהגי את המזכיר טקס
 חן מצא השחקנית, של נעלה נקרעה
 השניים גרים ומאז הנלהב המחזר בעיניה
מספ ידידיהם פירה. של בדירתה ביחד,

 ולא הראש, מעל עד מאוהבים שהם רים
לרגע. זו את זה עוזבים
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וכלו קגטר
חיזור




