
ולחבר אכגי כלשה התיאטרון לשחקן
 בת נולדה שדג, ,עירית השחקנית תו׳

לנישואין. מחוץ
 החדש בסירטו עתה י המככב משה, את

 מתחת גולדוופר, ינקול הכימאי של
עירית, כאפולו. להגדיר קשה קצת לאף,

דירה וווברת אלבושט״ן חווההחוף עד
ה ביום נראה שאט־נפש מעורר מחזה
 בתל- שרתון בחוף שעבר בשבוע שלישי

פו מיסעדה בעל כליסעדן,גרוש, :אביב
 חכרה אשת על התנפל בעיר, פולרית

 לעיני אותה והיכה נשואה, שהיא ידועה,
אנשים. מאות של קהל

 המיסעזץ הפיל האלים, האירוע במהלך
 קרע מאבק כדי ותוך ארצה, האשד׳ את

 כתוצאה זהב. שרשרת מצווארה בפרעות
 התחיל שממנו בצוואר, האשד, נפצעה מכך
 ואמר הגבר עליה ירק אחר־כך דם. לזוב

 !״בחיים יותר אותך אראה ״שלא :לה
 של שלמה מסכת ביניהם התפתחה בהמשך
 קטע להלן וקללות. גנאי מילות החלפת

ממנה: קצר
 !״מאנייק יא מפה ״עוף :היא
 !״״מזדיינת ז הוא
 !׳׳מין ״חולה :היא
 בכיסא- ישב שהמיסעדן בעת החל הכל

 כש־ להנאתו, והשתזף עיניו את עצם נוח,
 אשת־החברה, ווקמן. מכשיר מחובר לאוזניו
 ישבה רבים, במקומות בחברתו הנראית
 מנוחתו. את הפריעה ולא לצידו בכיסא
 עם ביחד שלה, שכן במקום עבר לפתע

 אליהם להצטרף אותה הזמין הוא הקטן. בנו
 ברצון להזמנה נענתה היא חסקה. על לשיט
לים. איתם ויצאה

שחבר וגילה המיסעדן התעורר בינתיים
 עם חוזרת אותה ראה כאשר נעלמה. תו

חשד את כנראה, הדבר עורר ובנו, השכן
 כאריה עליה התנפל הוא וקינאתו. נותו

רצחנית. ארשת לובשות כשפניו טורף,
 הוא מצווארה, שקרע הזהב שרשרת את

ההתפר במהלך לכן. קודם יום לה קנה
 מסביב, גדול קהל התאסף האלימה צות
 החברה אשת להתערב. טרח לא איש אך

ופ חבולה כולה כשהיא החוף את עזבה
צועה.

לויתן נדב
לבבות שובר

 בחו| שהוא נדב, ועמירם. לחווה שקרה
 פו כשובר־לבבות הידוע ויפודתואר, רגיש

 ק השיעמום מן הכוכבת את גאל קצועי,
בחיי־הנישואין. נקלעה אליו

 המפור הזמרת בין הפרידה עוררה בזמנו
 ועוזר חשמלאי-בימה ששימש ובעלה, סמת

 רבו פליאה שלה, הקאריירה כל לאורך
 ל שנודעו לשניים, גרם מה הבין לא איש
 ז] עולם־הבידור של היציבים הזוגות אחד

 בחיי־הנישוא׳ למשבר להגיע ישראלי,
ומתבהרת. התמונה הולכת עתה שלהם.

אלברשטיין וחווה טננבוים עמיהם
בזזיי־הנישואין עייפות

 גירושיה על שהאמת כבר לכם סיפרתי
 • מבעלה אלכרשטיין חווה הזמרת של

 ושיחסיה לאור, יצאה טננכוים עמיהם
רומנט אכן הם לויתן נחב הבימאי עם

לט ניסו ומקורביה שהזמרת כפי ולא יים,
בעבר. עון

 שחווה לכם לבשר גם יכולה אני עכשיו
 כדי ברמת־השרון, שלה הווילה את מוכרת
כתוב עמירם. ובין בינה שוויה את לחלק

כמובן. נדב, אצל תהיה החדשה תה
הסרט הסרטת בעת הכירו ונדב חווה

 היה והוא כיכבה היא שבו אינטימי, סיפור
 ביניהם התפתחו העבודה כדי תוך הבימאי.

ה עד הנמשכים והדוקים, מיוחדים יחסים
 שקורה מה הוא ביניהם שקרה מה הזה. יום

 — ובימאי שחקנית בין קרובות לעיתים
 אחרי גם שנמשך עמוק, ריגשי קשר נוצר
הצילומים. סיום

מענ השלכות הסרט לעלילת יש במיקרה
 הסרט הקלעים. שמאחרי הסיפור על יינות
 ביחד זמן הרבה שחי נשוי, זוג על מספר

מה בדיוק וזה הנישואין. מחיי ומתעייף

שלג עירית
מהרבנות אישור בלי

 לעומת היא, לשידור, לא בסרט שכיכבה
 לפני ד,צירו השניים אמיתית. יפהפיה זאת,
 ניסן של למישחק בסטודיו שנים כמה

 בתיאטרון תרגיל ביחד עשו הם נתים.
 הם העבודה< כדי תוך שקספירי. מחזה על

ל מחוץ גם בזו זה מתעניינים שהם גילו
 מלבד ביחד. הם מאז התיאטרון. ענייני
 גם המשותף בביתם מגדלים הם הילדה

זאב. כלב
 חוסר־החשי- בשל נשואים אינם השניים

 הם הנישואין. למוסד מייחסים שהם בות
אי צריך לא ביחד לחיות שכדי טוענים

 זה את מוכיחים אף והם מהרבנות, שור
 נראה לי שנים. כמה במשך למעשה הלכה
החו ללא מאוד, מאושרת תהיה בתם שגם

הוריה. של והקידושין פה
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רייסר
והעוזרת
לשעבר

במסי נראה רייסר מיכה חבר־הכנסת
 בתל־אביב, היקב מועדון של הפתיחה בת

 לעוזרתו הערב כל במשך צמוד כשהוא
 השניים כרק. דלי לשעבר, הפרלמנטרית

מזו. זה העת כל נפרדו לא ממש
 על רינונים מיני כל אלי הגיעו בעבר

 של לצידו העבודה אח עזבה שרלי הסיבה
ה בין שהפרידה לי, סופר הליכוד. ח״כ

 חודשים, ארבעה לפני שהתרחשה שניים,
 היחסים במערכת אישי קרע בשל נוצרה

וה ביניהם, שהתפתחה וההדוקה המיוחדת
 לצמד- אז פניתי ולניתוק. לריב הביא קרע
 לשמוע וזכיתי העניין, את לאמת כדי חמד
ש נראה אך מזו. זו שונות גירסות שתי
ביניהם. היחסים השתפרו שוב מאז

 היא אולם היקב, מזכירת גם היתד, רלי
 מלון- של יחסי־ציבור כאשת לעבוד החלה

 את זנחה זאת, ובעיקבות ירושלמי, פאר
 לבום היצמדותה האחרים. העניינים כל

ב בולטת הפתיחה, במסיבת לשעבר שלה
ריי- של שאשתו העובדה רקע על מיוחדת

כרק ודלי רייסר מיכה
והדוקים מיוחדים יחסים

ה, סר,  ש־ דבר באירוע, נכחה לא כלל חנ
 במחלוקת השנוי המיפלגתי לעסקן איפשר

שלצידו. לחתיכה עצמו את להקדיש
 לחוץ- השבוע שיצא רייסר, של אשתו

 באירועים. לצידו נראית אינה כלל לארץ,
 בתאונה קשורה לכך הסיבה היתד, בעבר

 אופניה. על שרכבה בעת לה שאירעה
 וכאשר לכידון, כלביה שני את קשרה היא

אר הפילוה הם שעבר, מרכב נבהלו הללו
 באגן־ד,ירכיים חנה נפגעה מכך כתוצאה צה.

 ל- ארוכים חודשים במשך מרותקת והיתה
ב נמצאת היא עתה אולם כיסא־גלגלים.

 הדבר שאין כך מתקדמים, החלמה שלבי
לבעלה. להתלוות עוד ממנה מונע

 כל אלי הגיעו הרייסרים בין היחסים על
 הבוקעות צעקות על שסיפרו ידיעות, מיני
 בעיק- שבראשון־לציון. מביתם פעם מדי
 חנה את ושאלתי לביתם התקשרתי זה בות

 צועק שמיכה מפני אולי ״זה הדבר. לפשר
 לחוץ־לארץ,״ שיחות לו כשיש בטלפון,

השכ ״אולי אפשרי, הסבר הרעיה העלתה
 מזה חוץ האלה. הצעקות את שומעים נים

 אין ואפילו בבית, מאוד מעט נמצא מיכה
לריב. הזדמנות לנו

 היקב, של בפתיחה הייתי שלא נכון ״זה
 אני ביחד. המון יוצאים דווקא אנחנו אבל

כ לי מפריע לא זה אבל רלי, על יודעת
זה.״ הוא


