
מרסר
התגייר

 תל- הפועל של השחור הכדורסל שחקן
 חודש לפני התגייר לגון, מרסר אביב,

בארצות־הברית.
 עם שנה חצי לפני בארץ התחתן מרסר
 נמנה שאביה שרון, האמריקאית חברתו

 הנשיא־לשעבר, של הקרובים ידידיו עם
לי את עתה מסיימת שרון קרטר. ג׳ימי
בעלה לים. מעבר שלה הרוקחות מודי
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יושע ויקי עצמו! ענת
 משנה יותר כבר להיראות מרבה עצמון ענת הסרטים כוכבת

 פנים בשום אני זאת למרות לושע. י?!י הבימאי של בחברתו
 אופן, בכל רומן. איזה ביניהם שיש לומר מתכוונת לא ואופן

 נובעת שלי לזהירות הסיבה על־כך. אתחייב שלא בוודאי אני
נשוי. שהבחור העובדה מן במיוחד
ביחד. להיות מאוד לגיטימית סיבה לשניים יש האחרון בזמן

 משחקת שבו נווציא, ללא רחוב החדש, בסירטו ענת את מביים יקי
 מיני כל אלי הגיעו הראשי. התפקיד את המוכשרת היפהפיה
 משונדמה, הבימאי, סטר ההסרטה שבמהלך כך על סיפורים

אולם הצילומים. מאתר וברחה בבכי פרצה ושהיא לשחקנית,

לפון מוסר
ותפילין תפילה

 עימד והוא השנה, באפריל אליה הצטרף
ארצה. עתה לשוב

ה הקדיש בארצות־הברית שהותו בעת
 ניכר חלק סנטימטרים, 206 שגובהו שחקן,
 שלו הגיור תהליך יהדות. ללימודי מזמנו

 עבר הוא חודש לפני ביותר. מזורז היה
 מספרים ידידיו בבית־חולים. מילה ניתוח

 על־פי תפילין, ומניח מתפלל שהוא לי
הרבנים. מוריו מיצוות

 בהפועל שנתיים כבר המשחק מרסר,
 בית לבנות מעוניינים ואשתו, תל־אביב,
 מייד בעלה אל תצטרף שרון בישראל.

 לבנות יתחילו הם ואז לימודיה, סיום עם
עתידם. את ביחד

תשובה אין

 הזה בעניין לסרט, מהמקורבים לדבר אישור לקבל הצלחתי לא
מים. פיהם ממלאים פשוט הם

 יונתן המשורד-עיתונאי-שחקן עם רומן לענת היה בעבר
שלום הזמר ובין בינה משהו שהיה כך על גם דיברו גפן.

יושע יקי
לגיטימית סיבה

 זה מזמן בחלק רישמי. חבר לה אין רב מזה_זמן אולם חנק״.
 קונים כשהם אחת פעם נראו השניים יקי.* עם הסתובבה היא

 קונים כשהם אחרות ובפעמים ביפו, הפישפשים בשוק מיטה
 השחקנית אם שאלות עורר הדבר פומביות. במכירות עתיקות

 שהם או אשתו, עם המשותפת דירתו את לרהט לבימאי עוזרת
אחרת. דירה מרהטים

 שמואל הבימה שחקן של בתו שהיא ענת, נראית לי
 אהבה פורחת שבליבה כאילו מאושרת, מאוד בדרך־כלל עצמץ,

 שעושה יקי זהו אם אותי שאלו כבר אנשים הרבה ומפרה. לוהטת
 הזה. בנושא החלטית תשובה לי אין הנשמה. על טוב כל־כך לה

לשיפוטכם. זאת להשאיר מעדיפה אני

במלון והרקדנית סיני אריק
 את הציף וליחשושים שמועות של גל

 לגלות הראשונה שהייתי אחרי הארץ,
 סיני אריק שהזמר חודש, לפני לכם,
 לדעת תמהו כולם שושי. מאשתו, נפרד
 שלטובתה מישהי יש האם קרה, זה מדוע
 הוא בכלל והיכן רעייתו את האליל עזב

מתגורר.
 קוראי את תשאיר כמוני אחת .לא ובכן,

ש מה כל הנה, סקרנות. אחוזי הנאמנים
סיני: אריק על לדעת רציתם

 בזמן מתגורר תלתלי־הפרא בעל הגבר
 קרלטון במלון 3116 מס׳ בחדר האחרון

 לילותיו את מעביר הוא שם בתל־אביב.
 שהופיעה יאיר, טלי הרקדנית עם ביחד

 מהיכן בארוויזיון. טולידנו אבי של בלהקה
ב שם נמצאים שהם בטוחה כל־כך אני

 דיווח אלי הגיע מאוד: פשוט ביחד? מלון
ל בוקר בשעת טלפון והרמתי על־כך,

 ענה הנ״ל החדר עם אותי כשקישרו מלון.
הצעי הגברת של מנומנם המאוד קולה לי

ה את העבירה היא אחר־כך ותיכף רה,
 מבעד לשמוע שזכיתי כך לחברה, שפופרת

 שהוא כפי הערב, קולו את גם לאפרכסת
השינה. לקורי מבעד מצלצל
ל מועמדת שנים כמה לפני היתה טלי
למ בו. זכתה לא אך נערת־היופי, תואר
 רוקדת היא לה. חסר לא דווקא שיופי רות
ללונ נסעה היא בעבר רבות. שנים כבר
אר כשחזרה כרקדנית. הופיעה שם דון,
 במלון ינוקא משה של בצוות רקדה צה

 נבחרה היא משם באילת. האדום הסלע
טולידנו. של בלהקתו להשתתף

 כבר נוצרה ליפהפיה הזמר בין ההיכרות
 לפני כבר ביחד נראו הם זמן־מה• לפני
פעם, בהם הבחינו ואפילו חודשים כמה

סיני ואריק שושי
וליחשושיס שמועות גל

 לדירתו עולים כשהם נוסף, בחור עם ביחד
 אם טלי אז כשנשאלה בחור. אותו של
 וטענה הכחישה אריק. עם סיפור לה יש

 דווקא. השני הבחור עם הוא שהסיפור
שונים. הדברים שפני מתברר עתה

 היא שהרקדנית בביטחה לומר לי קשה
 אשתו, את הכוכב עזב שבגללה הסיבה
 מהעניין להתעלם אי-אפשר בהחלט אולם
 של המישפחתית בסוגיה כשמתלבטים הזה,

סיני. מישפחת

יאיר טלי
בבוקר טלפון

 ארוכות. שנים כבר נשואים ושושי אריק
 כרס״וית הרעיה שירתה שנה לפני עד

ה מצבם השתפרות בעיקבות בצבא־קבע.
 נראית אינה היא השירות. מן פרשה כלכלי

חבר באירועים בעלה לצד רב זמן מזה
 שאלות עורר זה מופיע. הוא שבהם תיים,

 דחה אריק אך שלהם, חיי־הנישואין על
נופ האלה ההכחשות בתוקף. תמיד אותם

 פירסמתי כאשר חודש, לפני רעם בקול צו
הפר בעיקבוח עתה, הפרידה. דבר את

 ומצטיירת הולכת שהעליתי, הנוספים טים
המלאה. התמונה


