
רבץ עם אלץ יפתח
אהבה מצא

 ביופיה, ממגד. נופלת שלא אחות לה יש לרופא־שיגיים. כסייעת
ה, ששפה ע .20 בת והיא נו

 ועברה דגניה, קיבוץ את ענת עזבה הצבאי שרותה אחרי
 של חברתו היתה ואף הבוהמה לחוגי מקורבת היא לתל-אביב.

 הכירו לשעבר הקיבוצניקים שני — זהו אז מופז• חדד הבדרן
ומתחתנים. בתל־אביב,

 המעריצות
החרוץ שר

אל רן, יג  מכבי הכדורגל קבוצת חלוץ ק
 משגעות, כחולות עינים בעל חתיך יפו,

וממ מם, ביעוץ משתלם מצה״ל, השתחרר
 יגאל, בקבוצתו. מצליח שחקן להיות שיך

 ראש גם לו יש טובות רגליים שמלבד
 מתקופת עוד יוצא הכתפיים, על בריא

 אתי הבת־ימית חברתו עם הצבאי שרותו
 והיציב הממושך הרומן אף על אבל זיני.

 טלפוניות מהטרדות סובל הוא שביניהם
אלמוניות. מעריצות של

 הערבים באחד התקשרה השבוע רק
לו להחמיא והתחילה צעירה, ושוב שוב

אל ח יג ?
סוף בלי מטריצות

 בשבילה והוא דלון אלן מינימום שהוא
 לו לספר ידעה ,1 מם׳ מכנם עודד ממש
 וחולצות מיכנסיים באילו מבלה, הוא היכן

 נוהג, הוא שבו הרכב סוג השבוע, התהדר
 כל את בווידאו מקליטה שהיא סיפרה

 אחר להתחקות ספסיקה ולא משחקיו
צעדיו.
 ונחבא צנוע בחור מטיבעו הוא יגאל

 בילויים בדרך־כלל שאוהב הכלים, אל
 שהמערי־ מספר אתי, עם בבית שקטים

 חייו. את ומשגעות אותו הורגות צות
 שהיא טלפונית לו סיפרה אחרת מעריצה

 זה ועכשיו איתו להיפגש ומתה חיילת
 רגילה בחופשת היא כי המתאים הזמן

בצפון. אשר מיחידתה שבועות לשלושה
 בחור הוא יגאל מזל. יש לאתי אבל

המעריצות. כל על שם״ ״ולא ואוהב, נאמן
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כאלון
 עומד אלון, יגאל של בגו אלץ, שיפתח לי נודע עתה זה

 מזוקן, שמנמן, ,34ר,- בן יפתח הקרובה. בתקופה שנית להינשא
 מוכשר כבחור מכריו בקרב נודע כאמן, ונראה פרוע שיער בעל

 וחוטא סיפרי־ילדים מעטר בגרפיקה, לפרנסתו עוסק ביותר,
 מפקדו, היה שאביו מיבצע-יפתח, שם על נקרא הוא בציור.
המיבצע. סיום עם ונולד

 חתיכה שהיתה לשינקה, הבחור נישא שנים כשבע לפני
 ומרשימה. מאוד כיפה ונודעה ילדים, מרובה רוסי מבית אמיתית
 גיגוסר. בקיבוץ אשר בחורשה ומדר פאר ברוב נערנח מחתונה

אביו. בזכות משתתפים המוני עם חתמה זאת היתה
 פרשו המשק, את ויפתח שינקה עזבו נישואיהם לאחר שנה
 המודרניות האגדות סיפורי בכל כמו בנם. נולד שם העירה,
 הגדולה, בעיר בגפו אחד כל לגור והמשיכו השניים נפרדו
 קשר שומרת אפילו ושינקה ידידות, יחסי על שומרים כשהם

 אביו של למותו השנה וביום יפתח, של אמו אלץ רות עם
לקברו. לעלות מקפידה היא

 כן, נגמר.״ זד. אבל ״נו... ואומרים: קצרי-רוח אתם בטח
ענת את שהכיר עד והסתובב הסתובב יפתח המשך. יש אבל , 

 אריה, מזל בת היא העמק. כחתיכת הידועה ,22ה־ בת צפתי
 היא זה. פזל לבני אופיינית תכונה — לבבות כשוברת ידועה

 לבשה שבו הכינרת, נקיון שמירת על בסרט־פירסוםת השתתפה
 מילאה אחרת ומישהי להתפשט, סירבה אך קטנטן, ביקיני

ועובדת ברחובות, ענת מתגוררת כיום זאת. ועשתה מקומה את

מישפחה עיסק■
 גבה- ,24 בן מכסימום נראה ,30 בן הוא
 הופעה ובעל חטוב בהיר־שיער, קומה,

 במסי־ לראשונה אותו פגשתי ספורטיבית.
ה שנערכה בת־הפתעה ש מ  קפטן סיני, ל

 .22ה־ יום־הולדתו לרגל תל־אביב, הפועל
 הספורט עולם של ומי המי כל שם נראו

 את משך הרשקוביץ אשר והדוגסנות.
 הנוכחים, רוב של ובעצם ליבי, תשומת

 אליו צמודה שהיתר, בלונדית יפהפיה בגלל
 שרית, ששמה התברר יותר ומאוחר

ומס שנים כארבע יחדיו מתגוררים ושהם
 סוערים הכי ובמקומות במסיבות תובבים

 בחוג נחשב אשר מאושרים. ונראים בעיר
 בנסיעות מרבה הגדול, העולם כאיש מכריו

 תקופה חובקי־העולם. עסקיו במיסגרת
ב פירסומת דוגמן שימש הוא מסויימת

ובחו״ל. ארץ
 שהוא יפה־תואר אח גם יש היפה לאשר

־ ושמו המישפחתי, לעסק שותפו גם או  ר
, ן  עליו ממליצה אני .24 בן באמת והוא ג
 ראובן, מצליח. יפהפה שמחפשת מי לכל

 לאחיו בניגוד אבל גבדדקומה, הוא שגם
 לא נפרד ותכול-עיניים, שחור־שיער הוא

 בית־הספר, מתקופת מחברתו סופית מכבד
 עם עסקים משלב אלה ובימים חגית,
שמו כבר הגיעו באוסטריה. סקי חופשת

יפה של לבבות שבר שהוא ארצה עות
שבקרוב מקווה אני אבל מקומיות. פיות

אלינו. ורענן שזוף ראובן יחזור
 אשר, על לכם לספר אמשיך ובינתיים

 סיני, משה השחקן של אמרגנו גם שהוא
 עוסק מסיבת־ההפתעה. את שאירגן והוא

 שחקני־כדורגל. לייבא גם ומתעתד ביבוא
שחק לייצא ניסה כי עליו כעסו בשעתו

 ויסוקר, איציק סיני, משה כמו נים
רי או ד, ו  רשימה בידו יש כיום ואילו פל

ולש לבוא שמוכנים כדורגל שחקני של
 החוק שיתקבל מחכה רק הוא בארץ. חק

 כמו כדורגל שחקני לייבא שיאפשר החדש,
בכדורסל. שעושים
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 המומים כולם את השאיר הקבועים, כסית מיושבי כאחד הידוע קראום, שמולי?)
 אחת. ובעונה בעת מקסימות נשים שלוש בץ עצמו את מחלק שהוא כשהצהיר

בגפה. מתגוררת והשלישית מהצד שנייה לו וש ישל עימו, גרה אחת
 בהשפעת שנאמרו בדברים אמת יש אם לברר והחלטתי ברור, לא נשמע העניין

 שכנראה ופרטית, קטנה בדיחה היתה ״זו משועשע: נשמע שמוליק האלכוהול. אדי
 השפופרת את שהורדתי אחרי אפילו בצחוק. ופרץ לשוק,״ כולם את להביא הצליחה

הצחוק. פירצי את לשמוע המשכתי
 בימים מסתובב כן הוא מי עם שמוליק אח שכששאלתי לכם לספר רק שכחתי

כהפתעה. לחבריו משאיר הוא זה שאת ענה הוא אלה
שרית וחברתו הרשקוביץ אשר
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