
.הלוי מירי
ארוך רומן

בטלוויזיה
 צו״ ארנון ל&זעבר, מנהל־ד,טלוויזיה

 עוזרת־ההפקה את ,לאשה נשא קרמן,
 חודשים שלושה לפני רק זזלזי• מירי

 קריינית הקודמת, מאשתו החתן התגרש
צו־ אילנה התוכניות ועורכת הרדיו

קרמו•
 שירטון על עלו הצוקרמנים של נישואיהם

 את להצניע ניסו הם אך שנים, כמה לפני
מועד את ודחו שאפשר, כמה עד הדבר

 איש- בין רומן התפתח במקביל הגירושין.
להי שסירב מפני שהתפוטר הטלוויזיה,

לע חברתו בין פוליטיים, ללחצים כנע
 חוטי בבניין. לעבוד הממשיכה בודה,

 נמשך ביניהם האהבה סיפור ירושלים.
 בברית־ לבוא זכו עתה ורק ארוכות, שנים

הנישואין.
עי מועצת חבר של אחותו היא מירי

 שבעבר עליה, מלחשים ירושלים. ריית
 גאון. יהורם הזמר עם מיודדת היתד.
 להפקות פרטית חברה כיום מנהל ארנון

טלוויזיה.

החוך עד פיצוץ
 היא תסיר? אנאכל את זוכרים

 גברת גם אלא יפהפיה, דוגמנית רק לא
 שלה הגירושין סיפור בגלל מפורסמת,

 תמיר. אלי עורך־הדין לשעבר, מבעלה
 הזכות על מישפטי, מאבק נגדה ניהל אלי

 בת כיום שהיא המשותפת, בבתם להחזיק
במר כמקובל שלא פסק, בית־המישפט .5

האב. לטובת זה, מסוג המיקרים בית
 שהיא הזאת, לחתיכה יש מה משום

 מזל מין אמריקאית, וחצי צרפתיה חצי
 דבר של בסופו מולידות שאהבותיה כזה,

 ששמו קבוע, חבר לה יש שנה מזה צרות.
 במיקצועו. מהנדס־קירור עליזי, אורי
 חיי־הני־ נשוי• עדיין הוא הזה הגבר
 סיום, סך על אמנם, נמצאים, שלו שואין

 אינה כלל עירית, שאשתו, נראה אך
 רק לא כך על בקלות. לוותר מוכנה

 של לאוזניהם גם הגיע הדבר יודעת. אני
בתל-אביב. בחוף־שרתון המשתזפים המוני

 השישי ביום היה: כך שהיה מעשה
 אנאבל להנאתם להם ישבו שבועיים לפני

 על וידידות, ידידים כמה בחברת ואורי,
 כרוח- במקום הופיעה פיתאום חוף־הים.

לדוג פנתה שהיות ללא עירית. סערה,
 עליה פתחה ההומה החוף ולעיני מנית

 לצטט מעיזה איני אני שאפילו כזה, פה
 אפשר הדברים מן ממנו. שיצא מה כל

 את ״זונה! כמו מישפטים לקלוט היה
שתוכלי...״ כדי שלך הבת את מזניחה
 אשתו. את להרגיע כלל ניסר, לא אורי

 אנאבל המקום. את ועזב קם פשוט הוא
 מפיה, הגה שהוציאה מבלי אחריו, הלכה

 היא אחריה. עוקבים הנוכחים כל כשמבטי
בושה. מרוב כסלק אדומה היתה
 רציני. פיצוץ הדיעות, לכל היה, זה
 הראשונה הפעם לא שזאת שמעתי, אבל

 מאז צרות, יש הזאת החטובה שלדוגמנית
 גם היא הנשוי. לגבר אהבתה התפתחה
דב מיני כל לה וקורים בטלפון מוטרדת

אחרים. נעימים בלתי רים
 מזל יש תמיר, אלי לשעבר, לבעלה

 באושר שנתיים מזה חי הוא יותר. טוב
 ביחד גדלה בתו אילנית. הזמרת עם
 למהנדס־ מנשואיה אילנית של בנה עם

גת. נחום המעליות,

 אשתו להתלונן. מה על אין לנחום גם
 במיק־ יחסי־ציבור אשת דורית, הטריד״
 הזוג בני מתקדם. בהריון נמצאת צועה,

בארצות־הברית. כעת שוהים
ההש מן מזועזעת עדיין אנאבל ואילו

עו ״אני בפומבי. בפניה שהוטחו מצות.
 אמרה, קשה,״ נורא תקופה עכשיו ברת
התבייש- נוראיים. דברים לי אמרה ״היא

תמיר אנאכל
כסלק אדומה

 דברים לומר יכלה היא איך מאוד. תי
בסיסי להם שאין כאלה,

 חיי־נישואין. שאהרוס טיפוס לא ״אני
 עומדים הם זה. את להם עשיתי לא אני

 כל על מקשה והיא ממילא, להתגרש
 כבר אורי. את אוהבת כל־כך אני העניין.

!״אחר אחד > א עי! הולכת לא שאני שנה

 ההורים
יודעים לא

 ובעלה, ירקוני יפה הזמרת של בתם
אפי וההורים מתחתנת, ירקוני, שייקח

 אומרים אתם מה כך. על יודעים לא לו
ז זה על

 שרותי לי נודע המהימנים ממקורותי
 שלוש מבין היחידה ,26ה־ בת ירקוני,

 אינה שעדיין המפורסמת במישפחה הבנות
 שחקן־כדורסל בניו־יורק הכירה נשואה,
 משה ששמו ויפה־תואר, גבוה לשעבר,
ם.  שנה לפני עד שיחק 23 בן הגבר דיי
וכ הפועל-חולון, בקבוצת הראשון בהרכב

 בסטודיו ביטחון כאיש עובד הוא יום
 לומד גם הוא החופשי בזמנו מפורסם.
מלונאות.

 במישלחת שנים כמה מזה עובדת רותי
ואף בארצות־הברית, ישראל של הכלכלית

ירקוני יפה
מכירה לא

 משה את שם. באוניברסיטה קצו; למדה
 אחותה אלוני. שוש חברתה, לה הכירה

 היא מצוא שלעת אלוני, מירי הזמרת של
 הבלונדית החתיכה חובבת. שדכנית גם
 שעשתה שמד,היכרות לעצמה תיארה לא

עוב אך כך, כדי עד רציני משהו יצמח
חוזרת היא כי לה סיפרה רותי : דה

 עם ביחד הבא, החודש באמצע ארצה
כאן. להינשא מתכוונים הם וכי חברה,
 ירקוני יפה של האחרות בנותיה שתי

ת לרופאים. נשואות רי  לד״ר נשואה או
 אשתו היא תמי ואילו שוחט, יגאל

צרפתי. אליאב ד״ר של
 את לשמוע כדי לאם התקשרתי כאשר
 אמרה, היא הקרובה, לחתונה תגובתה

 של תוכניותיה מהן יודעת אינה שכלל
 החבר את מכירה שאינה רק ושלא בתה,
 יודעת. אינה שמו את אפילו אלא שלה,

 כל־כך לא שהם לי אמר שייקה, האב, גם
 החתונה. של הזד, הסיפור לכל מאמינים

 שגונב כמה שעד להם, לבשר שמחתי אני
 כאלה. תוכניות לבתם יש אכן לאוזניי,

 אז יופי, ״נו, הזמרת: לי אמרה כך על
 בבית וקול־שימחה קול־ששון ישמע שוב

ירקוני.״

תפיסה
במיטה

הכ את תפס רייבלםון חנוך הדוגמן
 הוא כך במיטה. אחר מישהו עם רתו
לי. סיפר עצמו

 אחרי שעבר, בשבוע קרה העסק-ביש
 באילת. מחופשה חזרה 21ה־ בת שהחברה

 בביתה, במפתיע אותה לבקר בא חנוך
 קשה זד, את קיבל הוא שראה. מה וראה

 לגמור החליט שהוא עד קשה, כל־כך מאוד.
 מהזעזוע, להירגע כדי במקום. בו איתה

 קצרה לתקופה לנסוע הדוגמן מתכוון
 את להשכיח מקווה הוא שם ללונדון.

יגונו.
שבה שנקר, במיכללת הכירו השניים

שחקנית
דישנה

התחתנה
 סיפור- על לכם סיפרתי חודשיים לפני
קנ פירה השנה, שחקנית שבין האהבה

 לעידוד הקרן מטעם בפרס שזכתה טר,
 בסרט מישחקה על בישראל סירטי-איכות

 מקדם־מכירות גלי, עופר ובין לנה,
 כעת בדוגמנות. גם העוסק בחברת־בגדים,

 שהרומן ולספר, אתכם לעדכן יכולה אני
חתונה. הוליד הזה

 על השניים נישאו השבוע השני ביום
 במסיבה ביפו. ריכטר גלריה של גגה

וקרו ידידים של מצומצם חוג השתתף
בלבד. בים

 הכירו ,25ז<־ בן ועופר 30ה־ בת פירה
 המדרגות, בתיאטרון חודשים שמונה לפני
 סירסנר בהצגה השחקנית הופיעה שם

 היה עופר פורמן, ריצ׳ארד של להמונים
 הוא ההצגה אחרי באולם. הצופים אחד
 בקיר- לזכות ידידים, באמצעות דרך, מצא
 לכוס כולם את הזמין פשוט הוא בתה.
בתי אותה לבקר המשיך אחר־כך קפה.

ליבה. את לרכוש וניסה אטרון׳
 הרבה די אצלם נמשכה החיזור תקופת

 שלשח־ אחרי אחד, יום נשבר הקרח זמן.
 בפסטיבל-הסר- בפרס זכתה כי נודע, קנית
סירטה, הוקרן שם בצרפת, באורליאן טים

בלו ןןופר1 קנטר פירה
ארוך חיזור

 על־כך ועמד אטומה, שקית הביא עופר
עש פירה כאשר עליה. תדרוך שאהובתו

שב הסתבר נפץ. קול נשמע כדבריו, תה
בדולח. כוס היתד, השקית תוך

 מפסטי- מינהג זה כי לה הסביר עופר
 כזו. כוס הזוכים שוברים שם בל־ברלין,

הזכייה. את ביחד השניים חגגו אחר־כך
 של נעלה נקרעה הטכס שבעת למרות

הנל המחזר בעיניה חן מצא השחקנית,
 בדירתה ביחד, השניים גרים ומאז הב,
מאוה שהם מספרים ידידיהם פירה. של
 את זה עוזבים ולא הראש מעל עד בים

 הפעם, אך חוגגים, שוב הם עתה לרגע. זו
הכוס. את ששבר הוא עופר שינוי, לשם

 הסיפור חודשים. חמישה לפני לומדים, הם
 שמעתי רציני. דווקא היה ביניהם שהתפתח

 וזה חתונה. על ביניהם שדובר אפילו
 כל־כך את,העניין לקח הוא מדוע מסביר

ללב.
 כימעט ז״ זה את לי עשתה היא ״מדוע

 צריך הייתי ״מדוע באוזני: חנוך בכה
 את לגמור יכולים היינו אותם? לתפוס

הפרשה. מכל מדוכא מאוד אני אחרת. זה
 למצוא עתה מקווה דייל, גם שהוא חנוך,
? מתנדבות יש אותו. שתנחם אחרת, מישהי
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