
אי שו נ
 וליחשושים. שמועות מיני כל אלי הגיעו

 ירדנה בכנסת, חרות חטיבת שמזכירת
 בהחלט וזד. בקרוב. להתחתן עומדת מלי,

תשומת־ליבי. את שמשך דבר
 בת לירדנה טלפון הרמתי כאשר אולם,

 המיועדת, הכלה אכזבה. לי ציפתה .28ה־
שכורה בדירה כיום המתגוררת נתנייתית

אי ק רי טי ס ה
קב לזמר, שהפך הסאטיריקאי־משורר ע  י

 לפני התחתן רוטבליט, (״יענקל׳ה״)
 הכלה: בירושלים. בחשאי, לגמרי שבוע,

 ילדים לשני ואם גרושה ה!םדך, אורנה
מירושלים.

 נישואיו הם אלה 37ה־ בן ליענקל׳ה
 יוצא־הדד הגבר נשאל כאשר הראשונים.

 להתבודד הירבה האחרונות שבשנים פן,
 הסיבה מה המיזרחית. שבירושלים בביתו

 מבדידותו לצאת לפתע החליט שבגללה
 ״גם השיב: בת־זוג, עם חייו את ולחלק

הזה.״ הפולקלור את לעבור רוצה אני
 ציון נקודת היתה הימים ששת מילחמת

 אבו־ בקרב איבד הוא האיש. של בחייו
 הוא מאז מרגליו. אחת את בירושלים טור

 לעצמו פיתח הוא קיצוני. באופן השתנה
 כולו, והעולם החיים על חדשות השקפות
 בחר מהבוהמה, חבריו ממרבית התנתק

ש הבודדים, בין שלו. בעולמו להסתגר
הטוב חברו הוא קשר. על שמר עימם

גפן. יהונתן
 רוט־ יענקל׳ה מגיח שנים לכמה אחת

 הוא רבתי. מהומה ומעורר לחדשות, בליט
 פרש הוא אלופים. שהכעיסו שירים חיבר

 והעדיף הארץ. של הסאטיריקן ממישרת
 את לשיר להתחיל בגיטרה, לנגן ללמוד

עצמו. שלו השירים
 בתחנות־השי- התקליטים תוכניות עורכי

 תקליטו בהשמעת להרבות מסרבים דור
 ואת ירושלים, את שיחררתי כך הראשון,
 בשל האימפריה, מות על השני תקליטו
והעוקצני. הפסימי תוכנם

ל רוטבליס התחיל האחרונות בשנים
 לכך הקדיש הוא האיסלאם. בדת התעניין

 במים־ לבקר הירבה ואף מזמנו, ניכה חלק
 פעם שהעניק בראיון בעיר־העתיקה. גדים

 הלום עד ״הגענו :אמר הזה, להעולם
 אחר, ספר שום מוצא לא ואני מהתנ״ך.

כפי בדיוק התנ״ך, אל חוזר הכל והנה

עמרמי טדי ;•ם רומכליט יענקל׳ה
בכוכבים המתחילה ממשלת־העולם

 הקוראן אל חוזר הכל בני־דודנו שאצל
 כאן חיים שאנחנו מסתבר, האיסלאם. ואל

 הידוע המישחק מיתולוגי. מישחק באיזה
הדתות. של

 שנצליח בתנאי למאמין אהפוך ״אני
 היהדות. את לחבר הדתות. כל את להפוך

 המיזרח- של והדתות האיסלאם הנצרות,
 השאלה חדשה. קוסמית דת לאיזו הרחוק

 באמת, הזה לנושא להיכנס נוכל אם היא,
 הנלחמות הפרטיות הזהויות את ולאבד

 ממשלת־ לקראת לצעוד וכך — בזו זו
 דרכו לגשש שמתחיל עולם לקראת עולם,

 שהכוכבים בזה המכיר עולם בכוכבים,
ה כיפת על מצויירים רה ולא קיימים,
רקיע.״

 ב־ רוטבליט של בביתו החדרים באחד
מנ סולימאן של ציור תלוי עיר־העתיקה

 המיז־ העיתון של הקריקטורות צייר צור•
 ערבי נראה שבו אל־פאג׳ר, ירושלמי רח

 כתפיו. על כולה ירושלים את הנושא
 הר- של אוויר תצלום תלוי אחר בחדר
 של כך תנועת על־ידי שהופץ הבית,
 כיפת מיסגד במקום כהנא. מאיר ה״רב״
 של מוקטן דגם התצלום על מופיע הסלע

ב הולילנד במלון הנמצא בית־המיקדש,
ירושלים.
 תקופה במשך המשורר־זמר חי בעבר

 הם אך עמרמי, טלי הציירת עם ארוכה
 אורנה. הסריה, אשתו על לבסוף. נפרדו

 בצינ־ התקיימה חתונתם הרבה. ידוע לא
 רוטבליט של מחבריו כמה בנוכחות עה,
 ארנון, פופיק הרב היו ביניהם העבר. מן

 והזמר- יב״י המשורר זוהר, אורי הרב
קראוס. שמוליק שחקן

 חבר, לה יש שאמנם טענה בירושלים.
 כלל הנישואין עניין חבר. רק הוא אבל
ביניהם. נדון לא

 החשובה האשה סירבה שלה החבר על
 כלשהם. פרטים למסור חרות בסיעת ביותר

 שיש לשמוע. מאוד התפלאה בכלל היא
קרובה. חתונה על לבשר היודעים כאלה

 ראש־ של שרופה כאוהדת ידועה ירדנה
 כאחת מוכרת היא בגין. מנחם הממשלה,

 והיא לכל, מעל היא המיפלגה שאצלה
 מירב את הפוליטיים לעניינים מקדישה

מירצה.
 בחיים, לה משעמם כל־כך שלא נראה,

ממ אינה כלל מדוע מסביר שאולי דבר
להתחתן. לדבריה. הרת,

ה מו ד א ה
־ דויד התעשיין נראה לאחרונה  מו

 מו- מארק עלית מנכ״ל של בנו יציין,
הדוגמ עם להנאתו מבלה כשהוא שביץ,

מ ארצה ששבה גולדנברג, חדי נית
ב אולם בארצות־הברית. ממושכת שהות

 רווק הוא פלוס 30ה־ בן שדויד עוד
 במיש־ חתונות גם שיש מסתבר מושבע.

מושביץ. פחת
 גבי מחדש נישאה וחצי חודש לפני

 דני דויד, של אחיו אלמנת מדצביץ,
 מטוס התרסקות בעת שניספה מדשביץ,

 של השני בעלה בעצמו. שהטיס פרטי.
בשג מדיני יועץ רשל, נדצה הוא גבי

בישראל. ארצות־הברית רירות
בהר־ פרטי בבית התקיים החתונה טקס

 ידידים של מצומצם בחוג צליה־פיתוח.
 כיבד בני־הזוג את קרובים. ובני־מישפחה

 ארצות־ שגריר החתן, של הבום בנוכחותו
 גם הוא לואיס. סמואל בישראל הברית

 השגרירות. עובדי בל בשם ברכה נשא
 סושביץ, מישפחת בני בלטו המוזמנים בין

 אחרי גם קשר על גבי שמרה שעימם
בעלה. מות

 ארוך רומן 38ה־ בת גבי ניהלה בעבר
 יחסיה קוטלר. עודד השחקי-בימאי עם
 ללא בשקט. התפתחו 45ה־ בן משה עם

פירסום.
 והיא במיקצועה, אדריכלית היא גבי

 גרושתו :עופר, רונית עם ביחד שותפה
פרחים. ליבוא בסוכנות עופר, דלי של

במ אלי התקשרה ארזי ירדנה הזמרת
 לפני כאן שפורסמה טעות, לתקן כדי יוחד

שבועיים.
 ואיש־ המיסעדן של הפרידה על בסיפור
 ומלכת־היופי כן־פורת שוקי העסקים
 בדרך׳ לכם דיווחתי זמיר, ענת לשעבר,

 עם רומן הזה לחתיך היה שבעבר אגב,
ארזי. ירדנה

בעבי■ שכבר לי הזכירה ירדנה ובכן.

 מזלי התמזל טועים. אתם ההתנצלויות,
 הירדנה גם אליי התקשרה שבוע ובאותו

השנייה.
 היא גורביץ: לירדנה כן. אם נעבור.

 שהיו הידידותיים היחסים את הכחישה לא
 כך להכחיש אי־אפשר וגם שוקי. עם לה

 יודעים וכולם ראו שכולם דברים סתם
טענות. היו לה גם אבל עליהם•

 עם ביחד גרה לא שהיא טענה גורביץ
 עמדה לא כלל שהיא אחת, בדירה שוקי

מי עם יצאה לא ושכלל לו, להינשא  ס
ש, ר  שוקי של המועדון את אז שניהל הי

אחד. לערב לא אפילו שאולי. ורפי
 בציציות, לפשפש קשה כמובן, כיום,
 מדובר שכן לא, ומה נכון מה ולברר

 אם אבל משנתיים. יותר מלפני בדברים
 שלה הקאריירה את שהחלה השחקנית,
 נכון. בטח זה כך, טוענת כדוגמנית,

לפניה. גם כן. אם מתנצלת, אני
 להינשא עומדת גורביץ ירדנה אגב,
הו היא טמיר. עמי לפירסומאי בקרוב
 להישאר בכוונתה ואילך מעתה כי דיעה,
לאור־הזרקורים. מחוץ

ארזי ירדנה
הנ״ד עם רומן שוס

 היא הזה. העניין בדבר הכחשה פורסמה
 היה לא כי שוב, שאדגיש כך על עמדה

 לדבריה, הנ״ל. הגבר עם רומן שום לה
 לא שלה שבביוגרפיה מאוד, לה חשוב
 המיסעזץ ובין בינה כלשהו קשר יופיע
הזה.

החו הטעות כי עוד. לי הסבירה ירדנה
 מבילבול כתוצאה נובעת ונשנית זרת

 גורביץ, ירדנה השחקנית ובין בינה
 הזה. הגבר עם יחסים היו כן דווקא שלה

 וכך ירדנות, לשתי הפכה אחת ירדנה
מדי. יותר אחת ירדנה שיש מצב נוצר

 של במוניטין לפגוע כוונה כל לי אין
תק לאחרונה שהוציאה היפהפיה, הזמרת

 על מתנצלת אני טעיתי, אם חדש. ליט
כד

פרק את סיימתי שבזאת חשבתם ואט
מושכיץ גבי

בירך השגריר
גורכיץ ירדנה

הזרקורים לאור מחוץ
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