
קז־יבושו־ו
רחק נשאר

 היא לאחרונה שהתרחשה פרידה עוד
 קריבושה דויד המוסיקאי של פרידתם
 קצינה שהיא שולי, התימניה, וחברתו
בצה״ל.

במ ממושך. רומן התנהל השניים בין
 ביחד, התגוררו הם האחרונה השנה שך

 בתל- בבלי בשיכון קריבושה, של בביתו
 על־ עומדים שהם חשבו כבר הכל אביב.

את המלחין חגג ביולי 1ב־ חתונה. סף

המיליונר
והזמרת

פנויים
דיווח חודשים שלושה שלפני רומן הנה

 מתכבדת אני ועכשיו תחילתו, על לכם תי
סיומו: על להודיעכם

 סיימה צוכרי אתי הזמרת־דוגמנית
 חתיך עם לה שהיה הסיפור את השבוע
 !־,ופלד. דיאץ ששמו משגע, בלונדי
 מזמן לא שהגיע ,31ה־ בן הזה, הבחור

 בבעלות ממש. של מיליונר הוא מקנדה,
 עשרות של ענק רשת נמצאת מישפחתו

 הדוויה. הגולה בארצות שם, בתי־מירקחת,
לע אך בעברית, עדיין שולט אינו ליאון
 עד להיכנס. הספיק כבר הוא בארץ סקים
 בתי־ שלושה כבר כאן פתח הוא עתה

חדישים. מירקחת
החז את כעת המסיימת ,29ה־ בת אתי

 ביחד תשתתף שבו חדש, למחזמר רות
חב בעבר היתה גל, וריקי סיני אריק עם

 הנרי המצליח, המלחין של הצמודה רתו
 האמת, למען עימו. התגוררה ואף ברטר,

ידי־ קישרי על עימו שומרת עדיין היא
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 חדשה חברה
קצור דיפחח

 חברותיו כל את הנראה, כפי מכיר, קצור יפתה השחקן
 רוזנשטייו, גלית היא הפעם התורנית מככב. הו,א שבהם בסרטים

 בועז של החדש בסרטו מישני בתפקיד המשתתפת ,18 בת
 שני עם ביחד כרגיל, בסרט, משחק קצור ספיחס. דווידזון,

 סגל יונתו השחקנים המצחיקה, לשלישיה האחרים שותפיו
נוי. וצחי

מת א/ עירוני התיכון בבית־הספר שמינית שסיימה גלית,
 צה״ל חיילי עבור חבילות ואוספת החייל למען בוועד כיום נדבת

 מזה עיסו יוצאת היא ההסרטה. בעת הכירה יפתח את בלבנון.
חודש.

 של חברה בעבר היה נעים ושיפשוף קבוע יוצאים כוכב
 ליוד היו אחר־כך לצידו. שכיכבה מיכאלי, איכון השחקנית

 כוכבת שימי,ו, דליה השחקנית ובין בינו משהו שיש שושים
 שהשחקן נראה אך שיחק. לא עדיין שלצידה ,17 בת נועה הסרט

 לבסוף ובחר המסורת, את לשבור שלא זאת בכל החליט המוכשר
לעבודה. חברתו בגלית,
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צוכרי אתי
משותף נושא אין

 הפריע שהדבר מבלי אך הדוקים, דות
הקנדי. המיליונר עם הרומן את לפתח לה

 לקנדה, ליאון נסע וחצי כחודש לפני
 לפני שחזר, מאז אחיו. של חתונתו לרגל

 אתי עם ביחסיו משהו כי התברר שבוע,
לבסוף, הבינו השניים כבעבר• שפיר לא

 בזו, זה עניין יותר להם אין שלמעשה
פרידה. על והחליטו

 או סופי, הוא העניין אם יודעת איני
 כמה עד אולם שיחזרו, סיכוי עדיין שיש

 כרגע הם האלה החתיכים שני לי, שידוע
פנויים.

וידידה קצור יפתח
מהסרטים רק

קריבושה דויד
בטוח לא

 שבמועד שקיוו והיו ,,38ה־ הולדתו יום
 לחברתו. להינשא החליט שאכן יודיע זה

 השניים, נפרדו כן לפני ימים כמה אולם
לבדה. להתגורר עברה ושולי

 בכמ־ מעורב קריבושה כבר היה בעבר
 גלי הזמרת עם שנסע אחרי חתונה. עט

 שלוש במשך רומן לו היה שעימה עטרי,
הז את שם הכיר לארצות־הברית, שנים,
 גלי. את עזב שלמענה נכון, רותי מרת

 לכל ואשד, כבעל התנהגו ארצה, כשחזרו
 נישאו שהם מיודעיהם כל חשבו לכן דבר,

 חודשים כמה כעבור אולם לים. מעבר
 הסתבר אז ורק בגט, צורך ללא נפרדו,

נשואים. היו לא כלל כי

האב
איחר

לדידה
 הנדדס־ אכינועם יחסי-הציבור איש

 אשתו, מאושר. לאב אלה בימים הפך מן,
 בת לו ילדה אלטמן, בלהה השחקנית

אבי בר. :לתינוקת שניתן השם בכורה.
 הכירו ,30ה־ בת ובלהה ,31ה־ בן נועם
 נישאו הם באילת. שנים וחצי ארבע לפני

וחצי. שנה במשך ביחד שיצאו אחרי
להש השניים החליטו בלהה כשהרתה

 אסוחא, בבית־החולים לידה בקורס תתף
 המאושר הבעל יוכל היום שבבוא כדי

 לאוויר חלציו פרי צאת בעת נוכח להיות
 לשירות־ צו היחצ״ן קיבל ואז העולם.

 בדיוק מהשירות השתחרר הוא מילואים.
שתוכ וטוב־לב שמח הלידה, לפני שבוע
 אז אולם הופרעו. לא המישפחה ניות

 בשי־ המשרת ואבינועם, המילחמה פרצה
שנית. גוייס ריון,

 ה־ בלהה התקשרה הצירים כשתקפוה
 ואחרי העיר, לקצין מועד מבעוד ג׳ינג׳ית
היחי את לאתר הצליחו מרובים מאמצים

הב את המיועד לאב ולהודיע שלו דה
 לחופשה, מיוחד אישור קיבל הוא שורה.

 תפס הוא בדרך לתל-אביב. מייד ונסע
 הנהג שמע כאשר גורר־טנקים. עם טרמפ

 הדוושה על לחץ הוא העניין, דחיפות על
 ממנה רגלו את הוריד ולא הסוף, עד
 איחר זאת, למרות אך לעיר. שהגיעו עד

 לצפות זכה ולא שעות, בחמש אבינועם
בלידה.

 מזיע כולו לבית־החולים, הגיע כאשר
 לראות לו לאפשר תחילה סירבו ומאובק,

 אחרי לזיהום•'רק מחשש ובתו, אשתו את
 חלוקים בשני ראש ועד רגל מכף שכוסה
 לו, ניתן לפנים, וכיסוי מיצנפת לבנים,
 בצרור עיניו את ולהזין לחדרה להיכנס
החיתולים. עטוף המייבב,

 שדויד נראה הנוכחית הפרידה לגבי
 בטוח,״ לא עוד דבר ״שום מתלבט. עדיין
 יהיה מה עוד יודע לא ״אני לי, אמר

 נותר אופן, בכל בינתיים, בסוף.״ איתנו
רווק. עדיין המוסיקאי


