
ק מלו תו ש ח ת שה מהמ והמ מהעבר. יחסים מחדש להדק תמיש
בעל תירוש, מיקי עם ביחסים דובר

העתיקה. ביפו המפורסמת תירוש גלרידו
 חברים ומיקי תמי היו שנים כמה לפני
 נפרדו הזמן במשך אולם מאוד. קרובים

 אותי, מטעה אינו זיכרוני אם דרכיהם.
 הדוגמנית אחרי נסע אפילו הגלריה בעל

 גלריה. שם לפתוח ותיכנו לארצות־הברית,
טובים ידידים נשארו השניים אופן, בכל

תירוש ומיקי עמי כן־ תמי
מהעבר יחסים

ישוא■1

המקל

מתחתן. מי תאמינו לא
 בן מהרוכפקי, (״שמלוק״) שמואל תל-אביב, מכבי של הכדורסל קבוצת מנהל |

 מעמדו את לשנות סוף־סוף החליט בעיר. ביותר העקשנים הרווקים כאחד הידוע ,44;־
 עמיאל ורד היא שלו, הבת להיות אפילו יכולה גילה שעל־פי כלתו, ;מישפחתי.

בבנק. פקידה ,23ה־ :ת
 עונד הצעירה, וכלתו תל-אביב, מכבי של ביותר המפורסם העסקן שהוא שמלוק,

 הרומן ברמת־גן. בכפר־המכביה שייערך רב־רושם, בטקס בספטמבר, 6ב־ להינשא ־ים
 הרגע עד אולם ביחד, מתגוררים הם שנה ומזה משנה, יותר כבר נמשך השניים :ין

 על ברצינות לוותר מתכוון אכן שהוא החתן, של ממכריו רבים האמינו לא ;אחרון
לשם־דבר. כבר שהפכה ־ודקותו,

 ן בבעיו- אליו הפונים השחקנים, של ואמא כאבא שמלוק ידנע הכדורסל בקבוצת
 1 עד בקבוצה, ומירצו זמנו מירב את משקיע שהוא העובדה בשל ביותר. הקטנות יהם 1

 למעשה, שהוא. עליו להתלוצץ הירבו תל־אביב, למכבי נרדף לשם כבר הפך נשמו
 הצעירה שוורד נראה אך בחייו. מקום למצוא סיכוי אין אשה ושלאף לקבוצה, שוי

בו. נכשלו אחרות רבות שנשים במקום ;צליחה
 שהאוהדים אומרים ויש בקבוצה, אהודים היותר האנשים אחד הוא הוותיק העסקן

 עד רבים, כה וידידים מכרים יש לאיש מהשחקנים. מכמה יותר אפילו אותו !והביס
המוזמנים. לכל בכפר־המכביה מקום לפנות כדי בולדוזרים, להביא שיצטרכו דמספרים

 האמנתי לא הזה הסיפור את כששמעתי
 דימיוני, כל־כך נראה זה אוזני. מישמע

 במח־ אבל אותי. שמותחים שחשבתי ד
מדו שכאשר למסקנה, הגעתי שניה סבה

 ניצה, ובגרושתו האגדי, מעוז בדני ר
 ובירר- וכשבדקתי נכון. להיות יכול כל
 ויציב. אמת שהכל לי התברר אכן ני,
:היטב הקשיבו <ז

 המעו־ ישבו שבועיים לפני השישי ביום
 ב־ ,להחריד עד ביניהם המסוכסכים ים,
 מהם אחד כל בתל־אביב. אקסודוס ;פה

 לא ואפילו אחר, בשולחן כמובן, ישב,
 לשע־ בן־זוגו לעבר מבט של שבריר רק
בי השלום ספן הזדמן למקום :ר. י  אי

 להשכין הזמן שהגיע החלים והוא ;תן,
ועשה. החליט הניצים. צמד בין שלום

משדל והחל מעוז לדני ניגש אייבי

פז אביבה
לוהט רומן

 ניצה, של לשולחנה עימו לגשת אותו
 איש־ סירב תחילה ידה. את ללחוץ :די

 ומירצו רצונו כוח כנגד אבל ;עסקים,
 בעל כאשר וכך, לעמוד. קשה אייבי, של

 בתם את לעניין הכנים השלום קול זחנת
 שעלי־ וטען דורן המעוזים, של זצעירה

 דני, נכנע למענה, רק ולו להתפייס זם
ל ניגש חיי־הלילה, אביר לכינוי שזכה

 ידה. את ולחץ שלו. האכס של שולחנה
ביותר. מרגש מעמד היה שזה לי מספרים
שלו בתחנה אייבי שידר המאורע לרגל

 הירבו שלא למרות השנים, כל במשך
 פנויה, שוב תמי כאשר כיום, להתראות.

 בחברה לפגוש זמן יותר הרבה לה יש
עימו. ולבלות הימים משכבר
 דירתה את שעזבה שתמי, לי נודע אגב,

בלי שומרת עדיין אולסי, עם המשותפת
 היא אך השחור, לשחקן חמים רגשות בה

ביניהם. הקשרים בהתחדשות מאמינה אינה

 בשבוע נישאה שחורי תמי הדוגמנית
ב מנהל־מכירות הרמלך, לעדי שעבר

 הוא החתן של דודו למכוניות. סוכנות
הדמלך. יחזקאל רחובות, ראש־עיריית

 עם כנערה התפרסמה 18ה־ בת תמי
 היא מזה. צא הטלוויזיה בתוכנית המקל

 הצבאי, שירותה במהלך בתוכנית הופיעה
 חתונתה, לרגל עתה, מיוחד. אישור על־פי

 תמי של אחותה מצה״ל. השתחררה היא
 שעשתה שחורי, עידית הבימאית היא
מעגלים. הסרט את

 הכירה וכך כמלצרית, תמי עבדה בעבר
 המקום בעל של ידיד שהוא בעלה, את

 חברו, את לבקר בא הוא עבדה, שבו
 החזירה היא שגם במלצרית, והתעניין

תשומת־לב. לו
 תל־אביבי, במלון התקיימה חתונתם

 אחיה כאשר באסון, שהסתיימה וכמעט
 הבריכה שפת על נפל הכלה •של הקטן

באופן אך בראשו, נפגע הוא שבמלון.

 עושה מה עצמכם את שאלתם בוודאי
 נפרדה מאז בן־עמי, תמי הדוגמנית

 תל־אביב, מכבי של הכדורסל משחקן
 שלא עלי, תסמכו ובכן, פרי. אזלסי

ב שהפכה התמירה, החתיכה את אשכח
 דוג־ בין בולטת לדמות האחרונות שנים

במדינה. מניות־הצמרת
 שתמי דיבורים מיני כל היו לאחרונה

 אבינועם בשם 34 בן בחור הכירה
 הגבר לברר, שהצלחתי כמה עד כראנט.

 בעל הוא נורמלי, לא חתיך שהוא הזה,
 היה הוא בעבר טכסטיל. לחוטי מיפעל

 לפני התגרש שממנה שטן, לנילי נשוי
 עם רומנים כמה לו היו שנים. שלוש
 השדרנית ביניהן ומושכות. יפות נשים
 במשך היה הוא אחריה עטרי. שוש

הדוג של הצמוד חברה וחצי שנתיים
כלומנפלד. סימונה מנית

שה גילה שערכתי, קצר בירור אולם
הי עימו ערכה אמנם השחומה דוגמנית

 כלל היא מזה. יותר דבר שום אך כרות,
למילו יצא בכלל והוא עליו, נדלקה לא

העדיפה החדשה, ההיכרות על־פני אים.

ברדיו חתונה
 יוכל ישראל, בקול התוכניות עורך

 הבימה שחקן של בנו שהוא מפקין,
 את לאשר, נשא מפקין, אהרון המנוח

החתו טקס סטולרו. חסידה השחקנית
 בן־יהודה ברחוב בבית־הכנסת התקיים נה

רבים. אמנים מתחתנים שבו בתל־אביב,
 יוצאים 29ה־ בת וחסידה 28ה־ בן יובל

 בדירה מתגוררים הם משנה. יותר כבר
 ההיכרות בתל־אביב. פרוג ברחוב שלו

 באה השחקנית ברדיו. נערכה ביניהם
 למישחק, קורס לעבור כדי ישראל לקול

שם. העובד בעלה, את פגשה וכך
 הוא אך מאוד, שמן יובל היה בעבר

 השחקן הוא אחיו קיצוני. באופן רזה
 בארצות־ כעת הנמצא מפקין, אמנון
הברית.

 קכד וידידים מכרים רק הוזמנו לחתונה
 יובל של לעבודה חברים ביניהם בים,

מהרדיו.

 הבכורה בתם התחתנה כחודשיים לפני
 מעוז, אלינור הגרושים, בני־הזוג של
היהלו אחד של בנם גולדמן, איתן עם

 גולדמן, יחזקאל בארץ, הגדולים מנים
 (״טו־ כרוריח אשת־החברה רעייתו, ושל
ברב התקיים טקס־החתונה גולדמן. צי״)
 וב־ ביותר מעטים מוזמנים בנוכחות נות,

 בכל שהתנגדו החתן, הורי של העדרם
 הכלה של אמה גם אלה• לנישואים תוקף

 מסוכסכת היותה בשל בטקס, נכחה לא
כאחד. לשעבר בעלה ועם בתה עם

הבעיי החתונה על לכם דיווחתי כאשר
 גולדמן, במישפחת שערוריה שחוללה תית,

 עליו הכריזו החתן שהורי לכם סיפרתי
 המישפחה, עיסקי מכל אותו ונישלו חרם,

כתו לרצונם. בניגוד שנישא על כעונש
 ששניהם ואיתן, אלינור נקלעו מכך צאה

ביו קשה כלכלית למצוקה עובדים, אינם
 שהתנדב הכלה, אבי נחלץ לעזרתם תר.

 דואג ״אני הצעיר. בני־הזוג את לממן
 אדאג ״ואני מעוז, דני לי אמר להם,״

כלום.״ להם יחסר שלא החיים, כל להם

מסיפור*
ם עוזי מ ה

 לאשתו־לשעבר מעוז ״מדני המילים את
 את השמיע אחר־כך ומייד מעוז,״ ניצה
 כל אותך אוהב ואני קומו, פרי של שירו

הערביים. בין יום מדי המשודר כך,
 ״אייבי :מעוז דני לי אמר הפרשה על
עם ידיים לחצתי קונדס. מעשה לי עשה

מעוז דני
 ביחד דני, של מעצרו היתה שלה הכותרתהלילה אביר

 שהפשיט באשמה מחבריו, ארבעה עם
 הוא בעירום. אותה וצילם בכוח אשתו את

 תורכי תייר עם בו בוגדת שאשתו טען
נשא לא עצמה היא תותח• ז׳אק בשם

 בבגידה בעלה את והאשימה חייבת רה
אלי. שרה הדוגמנית עם

 על סיפורי נסתיימו שבזה חשבתם ואם
 נכון טועים. אתם זה, לשבוע המעוזים

 שבין מכריזה אני בזאת :קינוח עוד לכם
 מתנהל פז אביבה הזמרת ובין מעוז דני

 שהוגדר תמימים חודשיים כבר לוהט רומן
 שהיה אביבה, גדולה״. כ״אהבה דני על־ידי

 נבחרת מאמן עם סיפור לה
 ״),.(״יוסלזזז יום(* דורגל,
 י־ ־־ לדירה השבוע עברה

זר דני לה שלח רע

מעוז ניצה
ידיים לחיצת

 ממש לא זה אבל שלום. ואמרנו ניצה
 מזמן, נגמר בינינו שהייה מה כל שלום.

יותר.״ יחזור ולא
 כמה לפני התפרסמו מעוז וניצה דני
שגולת פרשת־גירושיהם. בעיקבות שנים

בן־עמי? תמי

ייי>




