
 המתחזה
הברונוית בנאה י

די גרון* של בפיצריד.  תמיד אפשר ונ
 מצחיק מספר הוא ברוך סיפורים. לשמוע

מתרוקנת. אינה לעולם שאמתחתו ומעניין,
 ידידות, עם ברוך ישב ימים כמה לפני

הסוע אחת של מראשה נשמטה כשלפתע
 אדיר. בצחוק פרץ הוא נוכרית. פיאה דות

 לעלי- המקור התברר להרגיעו. כשהצליחו
המרובה. צותו

פמליה לפיצריה נכנסה הימים באחד
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שילדם כרוי,
הבאה בפטם

 שברוך בעוד אנגלית. דוברת מכובדת
 את הסועדים אחד גילה במטבח, טרוד
המסול הבלונדית בפאר, האשה כי אוזנו
 ברולו הנודעת השחקנית אלא אינה סלת

 ושומרי- מלוותיה אמה, בחברת שילדם
 אוטוגרף, לבקש ורץ התלהב ברוך ראשה.
 קפצו מייד במיסגרת. לתלות מה לו שיהיה

 אליה, מלהתקרב בעדו עצרו שומרי־ראשה
 מפני למקום, תשוב עוד היא כי והבטיחו

 ואז — פיצות אוהבת מאוד־מאוד שהיא
אוטוגרף. לו תעניק

 וכדין נדת
הדאשוש בנעם

המו בברית־הנישואים באו אלה בימים
 קריבושי דויד והכישרוני הידוע סיקאי

 והיפה, הצעירה ובחירת־ליבו ,38ה־ בן
 השניים .22ה־ בת ארקץ, לבית ,ענת
 האדיב שידוכו על-ידי זה את זה הכירו

קריבושי. של הטוב חברו אלדר, אבי של
 היה השניים, נישואיו הם שאלה דויד,

 לזמרת אזרחיים בנישואץ בעבר נשוי
 בארצות- שהה שבה בתקופה נבון, רותי

 מקר בכמה וניגן מוסיקה למד שם הברית,
 בין עבר ושמן שחור שחתול אחרי מות.

 לעבוד והתחיל ארצה דויד הגיע השניים,
ה הוא ומאז ,•1 מם׳ לילדים בשירוויזיון

 בימים התחרות. של הקבוע והמנצח מעבד
 של החדשה תוכניתו על עובד הוא אלה
 מיין, ודא שיכור הנקראת גנאי יוסי

ה בחייו גם לו שקרה מה בדיוק וזה
פרטיים.
 של ידיד־נעורים גם הוא חברו. אבי,

 הילדות אהבת-ילדות. עבורו שהיתה ענת,
 שנשאר ומה האהבה, גם ועימה חלפה
 ענת כשהגיעה לכן, איתנה. ידידות היתד.

 שנה במשך שהתה שבה מדרום־אפריקה,
 יפת- הדיילת שאת אבי החליט הוריה, עם

 קרי• חברו. עם להפגיש חייב הוא התואר
עם הרומן סיום אחרי בודד שנותר בושי,

קריכושי והיד ענת
לחופה מתחת

 בחיל- המשרתת היפה הקצינה שולי,
סירב. לא האוויר,

 ואחרי יחד, לצאת התחילו בני-הזוג
 ידידיהם, כל את הפתיעו ימים כשבועיים
 מתחתנים. שהם משהודיעו

ורק קצת. התמהמה החתונה מה משום

 פאר ברוב החופה נערכה שעבר בשבוע
 בני־המישפחה רק תל-אביבי. במלון והדר

הקרואים. עם נמנו קרובים והחברים
 ״אני דויד: הכריז בטקס, ליבו כטוב

 קלה... והכלה נהדר, הכל מאושר. ממש
איתה.׳׳ להסתדר קל
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 ואשתו ר קוטל עודד הידוע הבימאי

 מצפים אורדית, המיוחד, השם בעלת
ה בתקופה החסידה לביקור בכליון־עיניים

 בניחושים: עוסקים כולם בינתיים קרובה.
ז בת או בן

כי — ברית שתהיה העיקר משנה. לא

 בני- של המשותף הבכור צאצאם זה יהיה
 לשחקנית נשוי בעבר שהיה לעודד, הזוג.

תאומים. כבר יש ריבלי־ן, ליאורה
 השחקנית גם מצפה החסידה לביקור

קם. מיקי

דידוע בחו
שלי ן { בסולידיות ו ע ג י ש

ש והנחמדים המצליחים הבחורים אחד
ב ונמצא בתל-אביב בגפו כרגע מסתובב
בן אידר מאיר הוא החיפושים תקופת

אידר מאיר
הזוהר לעסקי עבר

מושל גינונים ובעל תורכיה יליד ,26ה־
 דבר, אומר לא עדיין ששמו למי מים.
מנהל הזה העניו שהצעיר לספר כדאי

ל, יהודה פ  המבלים בקרב הידוע שו
 בעל ,25 כבן מזוקן בחור הוא בתל-אביב,

מהטו בחור־שיגעון, הוא ממוצעת. קומה
החבר׳ה. טוענים כך — בעיר ביותר בים

 זולה, בפאב השותפים אחד שהיה יהודה,
ה מחברתו, אלה בימים נפרד נ י ר  יפת מ

 והיו לשלומו, דאגו כבר כולם התואר.
 ויוכה בעצמו יתכנס שהבחור בטוחים
 מייד :כולם את הפתיע הוא אך דיכאון.

 ומאוהב מאושר נראה הוא הפרידה אחרי
לי, והפעם שוב. מי  מזמן לא שהגיעה ב

בתל-אביב. ומתגוררת מניריורק
 הוא ולכן אותו, ממריצה שהאהבה יתכן

 חיי- במרכז חדש פאב בקרוב לפתוח עומד
 ״מנה־ שקרוי באיזור תל-אביב, של הלילה

 היא לעסקים שותפתו אבידן. דויד בפי טף
חב כדברי טוב בראש שניחנה איריס,

 הקשורים מקומות כבר ניהלה ובעבר ריה,
בעיסקי-הלילה.

קור שבעליהם המועדונים אחד את כיום
 ״יוקרתיים.״ להם אים

 הוא שאם וידוע סולידי, בחור הינו מאיר
 כאורך ארוכים הם אז רומנים, מנהל כבר

 שירת חקלאית, בפנימיה למד הוא הגלות.
 טיפוח טעון נוער בהדרכת עסק בנח״ל,
 לעסקי-הזוהר. עבר יותר מאוחר ובשלב
 בבית־קפה הבוקר משמרת את ניהל בעבר
 יוותר לא שהוא בטוחים, מכריו כל גדול.

 שתבין אחת מחפש הוא אך לבדו, רב זמן
 עבודה בשעות הכרוך ולתפקידו, לליבו

בלתי־מקובלות.

יוה13 שד
 מידי- כשאחת הופתעתי כמה תשאלו אל
 רחנבלוס לפנינה כי לי, לחשה דותיי

גדו אהבה אלא אהבה, סתם לא אהבה. יש
 שקרה מיוחד, דבר — גדולה סתם ולא לה,
בחייה. לראשונה לך.

 הוא לי, נמסר כך המאושר, של שמו
ומת מחקלאות מתפרנס והוא לוי, יופל
בפתח-תיקווה. גורר

טל והרמתי אצתי ונרגשת נרעשת כולי
 פנינה החג. ערב ממש לפנינה, קטן פון

הוא רובל? ״מה? צחוק: בפירצי אמרה
 צריכה למה אבל יודעת, אני זה את

סיפור־אהבה? שזה להכחיש
יודעת. לא אני זה את

קוטלר אורדית
משותף בכור

 אשתו טליה, שעורכת־הדין גם שמעתי
 כאשה שזכורה מי — יהלץ אשר של

 היא — הדרך כל לאורך לצידו שעמדה
 כמה שהפילה אחרי בהריון, טובה בשעה

בניו־יורק. שוהים ידלין הזוג בני פעמים.
רוזנכלום פנינה

מה?


