
בר־אכא שלמה
בתיאטרון היכרות

האחרון הרומן
ל ועברה ביתו את עזבה ושולי נפרדו

לבדה. התגורר
חתו בכמעט מעורב היה כבר קריבושה

 גלי הזמרת עם סוער רומן ניהל הוא נה.
רי ט  נסעו השניים שנים. שלוש במשך ע

 את דויד הכיר שם לארצות־הברית, יחד
את עזב שלמענה נכון, רותי הזמרת,

 על לכם סיפרתי חודשים כשלושה לפני
 קריכושה דויד המוסיקאי של פרידתם
 ב־ קצינד, שהיא שולי, התימניה וחברתו

צה״ל.
 בשנה ממושך רומן התנהל השניים בין

 כבר והכל ביחד, התגוררו הם שעברה.
 אך חתונה. סף על עומדים שהם חשבו

השניים שוב. הפתיע כדרכו, קריבושה,

כשאיה חדש
הצ רק לא החיפאי. בתיאטרון חדש יש
 חשופות הן אם בודקת שהצנזורה גות

 וכיוצא- דיונים ערבי־עיון, רק לא מדי.
באלה.

 לקהל שונה קבלת־פנים יזם התיאטרון
התי שבטרקלין והחלים להצגות, שבא

מוסיקאליים. בקטעים אמנים יופיעו אטרון
שי חל זאת, לעשות התחילו שהם מאז

 להצגות. שלו ההופעה בזמני בקהל, נוי
שמנגן. מי בגלל ז למה

 כרנט, איריס יושבת גבוה כיסא על
 בוגרת היא .22 בת ורווקה יפה חיפאית

 תל- באוניברסיטטת למוסיקה האקדמיה
החלי אצל שלמדה חלילנית והיא אביב,

שוהם. אורי לן
 ורוד בצבע תחרה שימלת לובשת אירים
ה באך. סבסטיאן יוהן של קטעים ומנגנת

נגי את לשמוע כדי סביבה מתאסף קהל
יופיה. את מקרוב ולראות נתה

ב בחידושיו, ידוע החיפאי התיאטרון
 הפעם, הישראלית. המחזאות בתחום עיקר

 את להגדיל הצליחו הם לי, נדמה כך
 החלילנית בזכות במחזות, הצופים מיספר

 כדי ולוא לטרלקילן באים מעטים שלא
אותה. לראות
יתפ מאוד שבקרוב אומר, אם אטעה לא

הצו אחד לבין בינה אמיתי. רומן שם תח
פים.

קריבושה דויד
חובקי־עולט עסקים

 לכל ואשד. כבעל התנהגו השניים גלי.
 מיו- כל חשבו ארצה, כשחזרו ולכן דבר,

 כעבור רק לים. מעבד נישאו שהם דעיהם
הס בגט, צורך ללא כשנפרדו, חודשים,

נשואים. היו לא כלל השניים כי תבר
 בשם חדשה חברה יש קריבושה לדויד

 כי לי, סיפרו ויודעי־דבר ץ, רק א ענת
רציני. ממש־ממש הוא הזה הקשר הפעם

פאר ודרורית נמרוד
בכורה בת

חמסלן
בתל־אביב

 סרט של הקרנתו התחילה קצר זמן לפני
 כוכבת־הסרט חמסין. בשם חדש ישראלי

אל תל־אביבית צעירה להקרנתו עד היתה
 כשעברה תשומת־לב עוררה שלא מונית,

ברחוב.
שאלו וכבר לכותרות, הסרט עלה רק

לוי חמדה
התפוסה התגלית

 המגלמת היפהפיה, היא מי המונים אותי
 בשם יהודיה בחורה של תפקיד בסרט

ערבי. בפועל המתאהבת חווה,
 חמדה הוא האלמונית הגיבורה של שמה

 היא שחמדה ספק אין .29 בת והיא לוי
 והן העדין יופיה בשל הן מעניינת, בחורה

 חומר לשמש היה יכול חייה שסיפור מפני
מלא. באורך לתסריט
 נידח אי על חמדה חייתה שנים שלוש

 אהבתה בעקבות באה לשם בנורווגיה,
ב שקעה לישראל כשחזרה צפוני. לגבר
 לקיים כדי הציור. — ישלה אחרת אהבה

 הצגה כמנהלת לעבוד התחילה עצמה, את
האחרון. הסטריפיז הסאטירי בקבארט
 עם סוער רומן חמדה מנהלת בסרט

 סוער רומן מנהלת היא בחיים ׳אלד. ח
 כר־אכא. שלמה השחקן עם פחות לא

 המשותפת, עבודתם במהלך הכירו השניים
הסאטירית. בהצגה כיכב בר־אבא שכן

בדי גרים שהשניים משנה יותר כבר
 משה כדת לא — אמנם משותפת, רה

 בעל כמו ממש מזה חוץ אבל וישראל,
ואשה.

 של החדש הרומן על סיפרתי מזמן לא
 ישראלה והירידים התערוכות מארגנת
 מבעלה בנפרד החיה ישראלה, שטיר.

 חיים עם סוער רומן ניהלה שטיר, דוכי
 גהל ידועה. סיגריות חברת מבעלי נהל
להי אמורה שהיתר. בנסיעה לחו״ל, נסע

 הימים אולם בלבד, ספורים ימים משך
 הזמן לחודשים. והשבועות לשבועות הפכו
 שמועה יצאה אפילו ובסוף ועבר, עבר

סגן־שר־התחבורה של אחיו בת שישראלה,

ישראל
וישראלה

שטיר ישראלה
סודי —

 זה שנולדה שמה, הדם רכה, תינוקת
סי לא שעדייו לי הזכירה בחיפה, עתה

 נימרוד הוריה, את על עמודי מעל פרתי
פאר. דדרורית

 שעבר, בשבוע שנפטר שיפמן, דויד
 והחתיך, העשיר החבר על־ידי ננטשה

בתל־אביב. פאר דירת בעל
 על תקפא ישראלה כמו אחת לא אך

ל בדלת־אמותיה, סגורה ותחכה, שמריה
יחזור. הוא מתי ברור שלא אחד

 הארץ מן גהל של היעדרותו במשך
ובאירו שונים במקומות ישראלה נראתה

 של זרועו על שעונה כשהיא רבים, עים
 המיסעזץ הוא הלא שלה, החדש האביר

כויקו. ישראל
ב המבוקשים הגרושים אחד הוא בויקו

 גם והוא לנשיה, תל־אביב שמציעה יותר
כשר לכן, בעיר. המחוזרים הגברים אחד

 לא ישראלה, בלי חבריו השבוע אותו או
 הוא מוטרד. או עצוב היה שלא הופתעו

 גהל, חיים ישראלה, של החבר כי לבד, היה
 שבה ומייד לארץ דבר של בסופו חזר

לזרועותיו. ישראלה

בויקו ישראל
— רומן

קו
תדאביב חיפה

 דפי־ סניף מנהל הוא 30ה־ בן נימרוד
 קיבל הוא המינוי את והצפון. בחיפה זהב

הדס. את דרורית ילדה שבו ביום
 בחל־אביב. היתה השניים בין ההיכרות

 את הכיר קרית־מוצקין, יליד !ימרוד,
 נוצר מייד משותפת. ידידה אצל דרורית
נימרוד מרחק. של בעיה היחה אך הקליק,

 לתל־אביב מחיפה הדרך את גומא היה
 כבר הקו שנהגי עד במוניות, יום־יום
 לאסוף אפשר איפה וידעו אותו הכירו
אותו.

עו במוניות שהנסיעות התברר כאשר
עב היא משותפת, דידה שכירת כמו לות
התחתנו. והם לחיפה רה


