
בתור? מי
 מעריצותיו לכל משמחת הודעה לי יש

 סיפור־האהבה : מסורי איתן הזמר של
ת שנה. מזה חברתו ובין בינו הסוער  ענ

 כמה עד סופי, וזה הסתיים. מרגלית,
 מסורי איתן שהשם אלה שכל כך שהבנתי,

להת בהחלט יכולות משהו, להן עושה
 לפעולה. חופשי שטח שוב לכן יש עודד.

 לשרית, נשוי אליל־הזמר, היה בעבר
יומי לשחקן כיום ונשואה זמרת היא או•

מסורי ואיתן מרגלית עגת
פלייבוי״ ״אני

 לוהט היה מרגלית עם שלו הרומן ברק.
 עימה שגם שחשבו כך כדי עד ביותר,
 כמה לפני כבר נראו בקיעים אולם יתחתן.

 בארצות־ שהו שהשניים בעת חודשים,
 שהתפתחה סופר ארצה כשחזרו הברית.
שב פומבי, במקום סוערת מריבה ביניהם
 חברתו. של לחיה על איתן סטר מהלכה

נמרצות. זאת הכחיש הוא אולם
ל ממש של הסבר אין הנוער לאליל
 אמר פיתאום,״ קשר בינינו ״אין פרידה.

 היה שזה נראה לי שרבנו. מפני לא ״זה לי,
הס אחר יפה דבר כל שכמו יפה, סיפור
הש מן זוג היינו דבר. של בסופו תיים
 עכשיו להתחתן. אופציה לנו והיתד, מיים

 אי־פעם. שנחזור לי נראה ולא נגמר זה
לבד.״ גר אני בינתיים
מבדי אותו לגאול המעוניינות ולאלה

 דברים כמה להזכיר ברצוני הזמנית; דותו
ב ,33ה־ בן המצליח הזמר בעבר שאמר
 נאום הנה הזה. להעולם חושפני ראיון
:הגבר

התי במיזרח ביותר הטוב המאהב ״אני
 בחורה, מחליף אני שעות שבע כל כון.
ביותר. הטוב הצד על כולן את מספק ואני

 אחת. לאשה צמוד להיות יכול לא ״אני
 לחדש, הזמן, כל אותן להחליף חייב אני

 ולהוכיח עלומי את לעצמי להזכיר לגוון,
 מצליח, כזמר רק לא — בצמרת אכן שאני
 אמיתי, ופלייבוי כנער-שעשועים גם אלא

 במיטה. איתו להיות לבחורה. גדול שכבוד
 ביתי דלת שעל כך, כדי עד בכך גאה אני

 איתן :כתוב בתל-אביב, ל׳ בשיכון השכור
דון־ז׳ואן.״ — פלייבוי — מסורי

חתונה
נוס במישפחת

 בן־אחותה הוא כהמון יזהר הקבלן
 הקבלן של אשתו פרם, כרמלה של

 יושב־ראש של אחיו פרס, (גיגי) גרשון
 לפני פרס. שימעון מיפלגת-העבודה,

 28ה־ בן יזהר התחתן שבועות שלושה
,25ה־ בת יהודה, (רוחל׳ה) רחל עם

1 1 0 מ 1 1 1 1 1 1 1

אי שו ק נ  הבז
מזור דליה של
 שעבר בשבוע השלישי ביום התקיים ברמת־חן רב של בביתו

 מזור, דליה הפופולארית הטלוויזיה קריינית של חתונתם טקס
 כשהם בחשאי, כמעט נישאו השניים שלוש. יוסי ועורך־הדין
הופ רבים הזרקורים. מאור שאפשר כמה עד להתרחק משתדלים

הבזק. במהירות שהתפתח זה, שידוד על לשמוע תעו
 מכר באמצעות בלבד, וחצי חודשיים לפני הכירו בני-הזוג

 פרשת־אהבה אז סיימה דליה עורך־דין. הוא שאף משותף,
 תל-אביבי. רופא־שיניים עם שניהלה ואינטנסיבית, ארוכה

 הוא משותף. ידיד מאותו שלה הטלפון מיספר את ביקש יוסי
 העניינים ביניהם התפתחו מאז פגישה. עימה וקבע אליה התקשר

 מאוהבים. פשוט שהם מאוד מהר להם התברר מסחרר. בקצב
להינשא. החליטו מיותרות, שהיות ללא וכך,

 הוותיקות הספרדיות המישפחות לאחת בן ,42ה־ בן יוסי
 אוסטשיג־ לדפנה בעבר נשוי היה בתל-אביב, והמפורסמות

 בת. לו יש שממנה גדולה, יינות חברת מנכ״ל ש.ל בתו םלןי,
 מאוד מבוקש לרווק יוסי הפך ומאז שנים, 10כ־ לפני התגרשו הם

 אחת בולטות. היותר הנשים מן כמה נימנות אהבותיו בין בעיר.
 סוער. רומן לו היה שעימה רובינא, אילנה הזמרת היא מהן

מרש. שרונה הדוגמנית היא בעבר, נראה שעימר, אחרת, יפהפיה
 הוא שניהל. הסוער מאורח־החיים לו נמאס מסויים בשלב

 היפה. השדרנית של בזרועותיה אותו ומצא רציני, משהו ביקש
 לקשר ממנו יותר אף זקוקה היתד, עצמה שדליה נראה אך

האחרון. בזמן עליה שניחתו המכות אחרי ובטוח, יציב
 להתגרש החליטה כשדליה וחצי, שנה לפני החלו הבעיות

 דליה לוין. אריה ואיש־ד,עסקים מהנדס־האלקטרוניקה מבעלה,
 בתם של הטראגי מותה ביחד. קשות חוויות כמה עברו ואריה

 קיוותה היא צלקות. דליה של בליבה הותיר שלי, הבכורה,
 מבוגרים שני של גירושיהם כמו נקיים, יהיו מבעלה שגירושיה

 של מזוהמת לפרשה הפד העניין אבל רחבים, אופקים בעלי
מרושעות. ורכילויות כספים לסחיטת נסיונות
בחמש ממנה צעיר גבר דליה הכירה הגירושין לפני עוד

מזור דליה
ובטוח יציב קשר

 התפתח השניים בין שלה. הטניס מדריד שהיה גפן, דויד שנים,
 בחברתו להתגאות שביקש דויד, יותר. עוד אותה שסיבך רומן,

 שלו, בנו דבר של לאמיתו הוא איתי, שבנה, טען הפופולרית,
 מישפט בעת הבעל על־ידי נוצל זה דבר אריה. של ולא

הגירושין.
 ד,משיך הוא אך דויד, עם יחסיה את דליה ניתקה אחר־כך

 לידידותיה, תקופה באותה סיפרה דליה ולהטרידה. אחריה לרדוף
 ולהתאבד. אותה להרוג מסוגל דויד כי לחייה, חוששת היא כי

 עשה הוא אבוד, שלו שהקרב וכשהבין דליה, על איים דויד
לדליה. רב לסבל וגרם נואש, מעשה

 והנחלה המנוחה אל סוף־סוף הגיעה שדליה נראה עתה
פיתוח. בהרצליה יוסי של בווילה

ק רי ד1 סיו■ א ר תו פ ש א מ
 רב כסף הרוויח סיני אריק הזמר

 שבו ידועה, לסיגריה הפירסומת מתצלומי
 הרפתקן של בבגדים לבוש נראה הוא

 כך לראש. לו עלה כנראה הכסף רומנטי.
 הסכיתו התנהגותו. מאופן עולה לפחות
:ושימעו
בחיי־ד,ני שמשהו לי נודע זמן־מה לפני
הת כראוי. מתפקד לא הזמר של שואין

הוא העניין. את לברר כדי אליו קשרתי

 (רפו־ אקופונקטורה רופא של אסיסטנטית
במוקצועה. וסוציולוגית את-מחטים)

 בברית־המילר, כשנה לפני הכירו השניים
 מיחידת־הצנחנים, יזהר של חבר שערך
 יחבר. אותו הטרי. לבנו ביחד, שירתו שבה
 אשד, רוחל׳ה, של קרוב־מישפחה גם הוא

 ארצה עלו הוריה בורמאי. ממוצא אכזוטית
מראנגון. 1947ב*

מוז 750 השתתפו שבה ,מסיבת־ד,חתונה
 ביד־אליהו. גלית בבריכת התקיימה מנים,

 כמובן, להיות, צריך היה אורח־הכבוד
 להגיע. יכול היה הוא אולם פרס, שימעון

 מישלחת חברי את לארח צריך היה הוא
לבי שהגיעו המצרית, מיפלגת־השילטון

 הפוליטיקאי שלח זאת תחת בארץ. קור
הביו ספר לחתונה: מתנתו מיברק־ברכה.

האנשים. עם לך שלו, גראפיה

 נראה היה משום־מה אך הכל, את הכחיש
 שלו. לדבריו מאמין אינו עצמו שהוא

 ״אני :לאיים נאלץ שהוא היא עובדה
 לי, אמר משהו,״ תיכתבי אם אותך אתבע

 יכול ואני מהפירסומת כסף הרבה ״עשיתי
לעצמי.״ להרשות

 צריך אדם מדוע בדיוק הבנתי לא
 אולם ונכונים, כנים דבריו אם לאיים,
לח להעמיק החלטתי זאת מסיבה דווקא

 לספר יכולה כבר אני עכשיו בעניין. קור
 הוכחה גם לי ויש בגו. דברים שיש לכם

 של אשתו אותה לי סיפקה לכך. מוחצת
ובעצמה. בכבודה שושי, אריק,

 לי סיפרה בבית,״ יותר גר לא ״אריק
 זה אבל נפרדנו, פשוט ״אנחנו שושי,
הוא מי עם מושג לי אין סופי. לא עדיין

 מיספר את יודעת לא אפילו אני נמצא.
שלו.״ הטלפון

 יש אם בוודאות יודעת לא אני גם
 שהצלחתי מה כל אחרת. מישהי לאריק
 חיכוכים, היו בני־הזוג שבין הוא לברר
 לא בני־הזוג הבית. את הזמר עזב ולכן

 בגורל יעלה מה כנראה, עדיין, החליטו
המשותפים. חייהם

עד ארוכות. שנים כבר נשואים השגיים

והרופא העיתונאית אהבת
 סידי, עמי לד״ר השבוע השני ביום נישאה ממעריב שיר סמדר העיתונאית

 מסיבתי שנים. וחצי שלוש זה נמשך אהבתם סיפור בתל־השומר. אורולוג רופא
בתל-אביב. בביודסוקולוב התקיימה ביותר, הקרובים הידידים רק הוזמנו שאליה החתונה,

 פרשת־דרכים. לפני כעת עומדת שנים, שש כבר בעיתונה העובדת ,24ה־ בת סמדר
 שנתיים בת לשהות ,35ה־ בן הטרי, בעלה עם פיחד נוסעת היא קצר זמן בעוד

 לתשובת עתה ממתינה העיתונאית השתלמות. לעבור הרופא עתיד שם בארצות־הברית,
 שתיאלץ או זו, לתקופה חופשודללא־תשלום לה יתנו אם עתידה: בדבר המערכת
להתפטר.

 כתבות פעם מדי לשלוח לה שתאפשר חופשה־ללא־תשלום, לקבל מעוניינת סמדר
 שהוא עמי, עם ביחד מתכננת, היא בינתיים החופשי. בזמנה תעבוד שעליהן שונות,
לים. מעבר כבר יקיימו שאותו שלהם, המשותף ירודהדבש את בולגרי, ממוצא

סיני אריק
ואיומים הכחשות

סיני שושי
מוחצת הוכחה

 בצבא- כרס״רית שושי שירתה שנה לפני
 הכלכלי מצבם השתפרות בעיקבות קבע.

 מזה נראית אינה היא הצבא. מן פרשה
ש חברתיים באירועים בעלה לצד רב זמן

 חיי־ על שאלות עורר זה מופיע. הוא בהם
 אותן דחה אריק אד שלהם, הנישואין

 יוצאת שהאמת הוכח עתה בתוקף. תמיד
 מנסים אם גם לאור, תמיד דבר של בסופו

מכובדות. כך כל לא בשיטות להסתירה


