
לבד שוב
 ושחקנית תל־אביבית זוהר נערת היתה היא שנים עשר לפני
 לדירתה פרצה שהמישטרה אחרי ובקאנזרי. בתכינזה תיאסרון
 הארץ את עזבה להסתלק, נאמן כרכה העדיפה חשיש, וחיפשה
בסערה.

לוי דויד
יבשות שתי בן

מיב־ ברכה קיבלה סביבה, אז שהתחוללה הסערה בעיקבות
ד בשם צעיר חשמל ממהנדס תב הביע הוא לוי, דוי

נאמן כרכה
בקלפים לקרוא

 שם לאיראן, אליו להצטרף אותה והזמין בצערה השתתפות
שדות־תעופה. שבנתה אמריקאית, חברה בשירות עבד

 מיזוודותיה את ארזה בשימחה. ההזמנה את קיבלה ברכה
ומבטי כישרונית שחקנית אז איבדה תל־אביב העיר ונעלמה.

שלה. פופולאריות היותר מנערות־הזוהר אחת חה,
 לארץ חזרו השניים תוסס. לרומן התפתחה לאיראן הנסיעה

 ברכה הסתגרה אז לטהראן. חזרו הם הטקס ובתום להינשא, כדי
 לבאג־ בני־הזוג עברו שנתיים אחרי דרור. בנה את וילדה בביתה

 בה, אבד רכושם שרוב שם, שפרצה גדולה שריפה אחרי קוק.
 יסמין, נולדה שנים כשבע לפני לסאן־פרנסיסקו. השניים עברו
 נשארה ברכה כאן. ועבד לישראל דויד בא אחר־כך השניה. בתם

 ניזונה היא הטיבעונות. לעיסקי למומחית והיתר. בסאו־פרנסיסקו
 הצטרפה יותר מאוחר יוגה. לעשות למדה ואף שונים, מגרגירים

 הם כשנתיים. בארץ לשהות התכוננו והשניים דויד, אל ברכה
בתל-אביב. במיגדלי־דויד פאר בדירת אז התגוררו
בארץ. שלה ההתאקלמות נסיון את ברכה התחילה כשנה לפני

 רוצה היא מה בדיוק ידעה ולא לעתיד׳ תוכניות עשתה לא היא
לעשות.
מדויד. ברכה נפרדה קצרים שבועות לפני
 המחיר ואת עתידות, קוראת שהיא ושמעת בארץ, עדיין היא

בדולרים. גובה היא

!כיוו־מישפט תות או נוגה
 לוחצים, והסבתא כשהסבא כלל, בדרך
 שני שם לבנם טריים הורים נותנים

קי כאב־הראש. עם וגומרים  ויגאל צו
אי  לפני שנולדה לבתם. לקרוא החליטו גל
ה שבוע, ת. וגם נג תו

בל תות לה לקרוא חשבו הם בהתחלה
 בלתי־פוסקים לחצים בעיקבות אד בד׳
השם על החליטו ידידים. מיני כל של

בהליכי□
ה שבית־המישפט אחדים חודשים מזה

 למישרד־שידוכים. דומה בתל־אביב מחוזי י
 שינו הנכבדות והשופטות מהשופטים כמה ן

דראם־ באופן שלהם האישי הסטאטוס את
בהיכל- הגדולות שהדרמות נראה !טי.

גלאי ויגאל צוקי
לפני רגע

ב תות השם את גם הוסיפו אבל נגה,
הזהות. תעודת
 ״תו־ מרהיב־עיניים. פרי זהו ז תות למה

 זוהי החברה של החיפאי בסלנג תה,״
 זה בצרפתית ״תות״ אמיתית. יפהפיה
״הכל.״

הו של מחשבתם פרי מיוחד, שם זהו
 מקדמת־תערוכות היא צוקי מיוחדים. רים

 בתחילת לאמנים ומסייעת ופיסול, ציור
 המשמר, בעל עיתונאי שהוא יגאל, דרכם.
שלו כבר מאחוריו כסופר. פחות לא מוכר,

 התרב־ גשוס, היה 69 סתיו ספרים: שה
מח לו וגם בדרך. הרביעי ביד. ומים עות
שם. יגאל פש

ה בצד נמצאים שהשניים לציין, מיותר
נול כאשר הפוליטית. המפה של שמאלי

״אצ ואסר: כפליים יגאל שמח הבת דה
 כבר ואם צנחן.״ שום יקבל לא אריק לי

 יוצא־הדופן שהשם הוסיף הוא פוליטיקה,
לב אשתו, עם ביחד להעניק, רצה שהוא

שה שעדיף עולם מתפיסת חלק הוא תם
 מגיל כבר מיעוט, של בתרבות תגדל ילדה

רו
 הב־ ליגאל י מילים להכביר למה אך

ב יתד שתקעו הצפתית, וצוקי אר־שבעי
 בתל־אביב, הערים, שתי בין האמצע נקודת
איחו את מצרפת אני בכורה. בת נולדה

 הראשונה נגה, סליחה תות׳ להולדת לי
גלאי. לבית

 אתני- בקרב •דווקא מתחוללות חמישפט
המקום.

 השופטת היתד, בכך שהחלה הראשונה
 ה־ כן־־עיתו. ,הדסה והמוכשרת היפה
 נשואה היתד, ויפת־התואר התמירה אשה
סי בבית־המישפם והרכילות רבות, שנים
 גירושין הליכי" על האחרונה בשנה פרה

 התברר, רב לא זמן לפני ואמנם, במישפחה.
 הצעד את לעשות החליטה השופטת כי

מבעלה. והתגרשה הגורלי
 במסדרונות סיפרו וכבר זו, התגרשה רק

 פחות לא אחרת, שופטת כי בית־המישפט
 נשיא מקום ממלאת אסגור, חגה נכבדה,

 אשה בתל-אביב, המחוזי בית״המישפט
להת עומדת וקטנת־קומה, שחורת־שיער

 תקופת אחת נישאה, היא ואכן, חתן.
 בספריה העובד ירושלמי לגבר אלמנות,

 לעבוד נוח זה שאין מאחר המישפטית.
או בירושלים, נשואה ולהיות בתל־אביב

 מבית־ תיפרד השופטת כי השמועה מרת
 אחרי ותלד בתל־אביב המחוזי המישפס

ב השיפוט מערכאות לאחת בחיר־ליבה
ירושלים.

 אברהם לשופט מגיע נוסף טוב״ ״מזל
 כסוף, ושיער נעימה חזות בעל גבר מלול,

 התאלמן מלול לאחרונה. הוא גם שהתחתן
 מחוזי כשופט ששירת בעת כשנתיים, לפני

 אשתו מות אחת זמן־מד, בבאתשבע.
 בתל-אביב. לבית־המישפט לעבור ביקש
 לשנות רצת היתה לשנת שהסיבה יתכן

 ומוות, צער של תקופה ולשכוח אווירה
 היתד, האמיתית הסיבה כי שאמרו הי׳ו אבל

ה בכרך חדשה בת־זוג למצוא הנסית
גדול.
המת השופט, שנראה אחת קצר זמן

 ברחוב מהלך שלו, השיבעים לשנות קרב
 גברת של בידה מחזיק כשהוא תזנגוף

 מצא השופט כי בבית״המישפט נודע נאה,
והתחתן. חדשה אשד,

 כרמם
 וק אינו
פרח

המנה אחד שגיב, (״מוישלר,״) משה
 עזב שאולי, רפי של ברשת־ד,עסקים לים

 הקריות, יליד משה תל־אביב. את זמנית
 המועדון את מנהל הוא שם לחיפה, חזר

ה כשנה. לפני שאולי שהקים החיפאי
 לחיפאים יוקרתי מקום־בילוי הפד מועדון

 עליה- למוקד והיה יחד, גם ולתל-אביבים
 לחיפה, הבאים התל־אביבים לכל לרגל

 גר־ יהודה כמו מפורסמים אמנים ביניהם
פיק. וצביקה טיסור משה קן,

 חיכיתי בחיפה, למנהל שנתמנה מאז
בטוחה כמעט הייתי חדשות. עליו לשמוע

שגיס משה
יה ר ט אהבת

 הרווק על תתלבש חיפה היפהפיות שאחת
 בחיפה לד,שאר לו ותגרום ,תכול־ד,עיניים

 לא זה מעין דבר שום אבל לצמיתות.
קרה.

אל יפהפיה לארץ חזרה כשבוע לפני
 כר■ (״קומי״) כרכום לשם העונה מונית,
 שגיב, עם אותה הפגיש משותף חבר מון.
להבה. כמעט גיצים, שם עפו ומייד

מישרתד,חק שליח הוא שאביה כרכום,
 הארץ. וילידת 23 בת היא בקניה, לאות

ה היפהפיה חייתה ספורות שנים 'במשך
 היה שם בהולנד, וקצוצת־השיער צעירה

ב הוא דווקא, ישראלי צמוד׳ חבר לה א  ז
 גיורא המנוח המפיק של בנו גודילן,
גדדיק.

[*שולש
עיתונאי

 שהוא ידע הוא הראשונה בדקה כבר
 לעבוד שבאה הצעירה בפניה. יעמוד לא

 להשאיר יכולה היתד, לא הגדול בעיתון
 רזה, היא אליה. אדיש לדסק חברה את

 שהוא מייד לו והזכירה וחושנית, גבוהה
גבר.

 היעיתו■ קצר. זמן בתוך פרח הרומן
 שהוא והעיתונאי, פנוייה, שהיא נאית,

 המיגבלות על התגברו מישפחה, ובעל נשוי
 לבלות יצאו הקודמות, חייהם מיסגרות של

 להתגורר עברו אף זמן וכעבור ביחד
משותפת. בדירה

 בעיתון, מדי. יותר היה כבר זה נו,
 מישפחתו אך לאיש, הפריע לא זה אומנם,

 הילדים שבי ובעל הנשוי העיתונאי של
זאת. לסבול יכולה היתה לא

 תביעת־הגידז׳שין מתבררת אלה בימים
 לשאת יכולה היתד, שלא האשד!, שהגישה,

העיתו בעלה. של החדש אורח־החיים את
 ולא העיתונאית עם להתגורר ממשיך נאי

 פורחת, ביניהם האהבה לשלום־בית. הסכים
 מאשתו שלו הגט אחרי אולי יודע, ומי

 הצעירה וחברתו הוא ישובו הראשונה,
 המשותפים חייהם את ויהפכו לרבנות,
ימימה. מימים וישראל משה כדת לחוקיים,
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