
שנפל האיש

 500כ־ בתל־אביב הסתובבו שעבר השני ביום
 עורכי־דין, הם בדרך־כלל מוזרים. אנשים

 כל חשב היום באותו ושחקנים. מנהלי־בנקים
אחר. מכוכס שנפל האיש שהוא מהם אחד

 על והשפיע למרחוק נצץ זהר, מהם אחד כל
 מתכת פירורי אלפי נגוהות־זהב. סביבתו

 שום פניהם. ובעור בשערם דבקו בצבע־הזהב
להם. יכול היה לא שמפו ואף עזרה, לא מיקלחת

 במסיבת היו הם קודם ערב לכולם: המשותף
 בעל ),22( אבנרי איציק של ההולדת יום

התיאטרון. מועדון
 השימחה בעל פתח בלילה 12 בשעה בדיוק

 בקלילות זינקה ממנה ענקית, קרטון קופסת
 על פוזרו הרגע באותו פללי. אניטד! הדוגמנית

 מיוחד איפור קופסאות עשרות המשתתפים כל
הנוצץ־הנוצץ. את פיזרו והמאווררים הזהב, בצבע

 ניצבו, לצידו מאושר. נראה השימחה בעל
הוריו. הם, גם מאושרים
 הוא איציק לחגיגה. מצויינת סיבה גם לו היתה

 שלושה לו ויש מצליח, בניין קבלן של יחידו בנו
 נמצא הוא כלל בדרך גר. הוא שבהם בתים

 ברמת־השרון וילה גם לו יש אבל בתלמי־מנשה,
בהרצליה. אחת ועוד

 בבסיס קשות שנות־שירות שלוש כשסיים
 הודיע וזה לאביו, נקרא הארץ, בדרום חיל־האוויר

 ללמוד כדי לאנגליה מייד לנסוע שעליו לו
 הוצאות־הדרך, מוכן: היה הכל בין־לאומי. מישפט

 לאוניברסיטה קבלה אישור כרטיס־הטיסה,
 נסיעה דקות 20 במרחק דירה באוכספורד,

מכונית. — וכמובן מהאוניברסיטה
 הרים הטוב הילד הפתעה: חיכתה להורים אך

 שכל הנדהמים, להוריו סיפר הוא המרד. נס את
 מה בדיוק וזה — מועדון לו שיהיה חלם חייו

לעשות. הולך שהוא
ההורים. לבין בינו קשה מילחמה התחילה מאז

 במועדון כשומר־סף לעבוד התחיל איציק
 לשותף לקופאי, הפך יותר מאוחר התיאטרון.

 ביותר: הקשה בדרך זה את עשה הוא ולמנהל.
 שרגן בתקופה אמריקאי בתסריט כמו ממש

הבימה. על צעדיו את התחיל
 אחרי ברגל, ללכת ללמוד אפילו נאלץ הוא

 שנים שלוש במשך שלו שהיה הקדילק שגם
ההורים. על־ידי נלקח

 סגור. שלו שהמועדון האב הודיע אחד יום
 על־ידי חתום חוזה הציג הוא הנדהם הבן לפני

 גבו, מאחרי המועדון את רכש הוא לפיו עורכי־דין
אותו. לסגור כדי רק

נאלץ חודשיים במשך קשה. היתה המכה

פללי אניטה עם אבנרי איציק
טוב ילד

 הגיש הוא בוקר־בוקר מסור. בן להיות איציק
ליבו. את לבסוף והמיס לאב, למיטה קפה

 בישלה שעברו בשבועות השתלם. בהחלט זה
 הגיעו שאליה למסיבה, ביתיים מאכלים האם

הבן. וידידי האב ידידי
ספורטאית

בחופשה  בית־המידרש תלמידת הופמן, אורלילחודש דולר במאה
כנראה מבית־הספר. הוצאה ווינגייט, לספורט

קליין דלף
נפשי שקט

 אורלי שלהן. את עשו שלה המרובות החופשות
לנוח. כדי לחדל נסעה
 הישראלית הנבחרת של לשעבר המאמן גם

 בימים יותר רגוע נראה קליין ראלח בכדורסל
 סוף סוף תוכל ראלף של השניה אשתו אולי אלה.

לרווחה. לנשום

לוי דייויד נאמן ברכה
פרו לטובת פיליפינית ועוזרת פנטהאוז דירת לעזוב

 לנו, שיש המשגעים הבתים מכל לי יש מה לחודש. דולר 100 רק דמי־כיס לי ונותן מטורף ״הוא
 בעלה נגד נאמן ברכה השחקנית שהעלתה מהטענות חלק רק אלה מרוויח?״ שהוא הכסף ומכל

 לא אני — כסף בלי אבל ממנו, להתגרש מתה ״אני לוי. דייוויד שדות־התעופה מהנדס האמריקאי,
מהעסק." יוצאת

 לעזוב תיאלץ ברכה לפרו. הארץ את דייוויד עזב השבוע מדברת. היא מה על יודעת בהחלט ברכה
בפרו. דומה בית לטובת הפיליפינית העוזרת ואת במיגדלי־דויד הפנטהאוז דירת את

קשיי
הסתגלות

 עם כיום נמצאת (בביוף) אבישר ליזה
 שימעון הצייר בעלה, בארץ. השנה בן בנה

בפאריס. להתגורר ממשיך אבישר,
 ושהם זמני, שזה בשבילם מקווים ידידיה

הנישואין. את ביחד להמשיך כדי דרך יימצאו
 של וכאשתו כספרית בזמנו התפרסמה ליזה

בנות. שתי להם יש אלה ומנישואים דויד הספר

אבישר ושימעון ליזה
ילד עם חזרה

 התחיל גם וביךשימעון, בינה הרומן כשהחל
 חשבון דויד ערך בסיומו קשה. משפט־גירושין

 החברים בין בעיקר שהופץ בספר, ליזה עם
שלהם.

 את עזב דויד ואילו לאבישר, נישאה ליזה
אשה. נשא גם שם ללוס״אנג׳לס, הארץ

 היה לא אבישר אבל בן, נולד ואבישר לליזה
 קשיים התגלו וגם למענה, פאריס על לוותר מכון

לצייר. ליזה של הצעירה הבת של בהסתגלות

בשערות
 רפי של לכפר בא שעבר, בשבוע השישי ביום
תשומת־לב. שום משכו שלא זוג, נלסון

 11 הפלייבוי פכירנסקי אלי היה שנה לפני רק
 עוברים שהיהלומנים נכון היהלומים. בורסת של

 (יפהפה היה הוא כך. כדי עד לא אבל קשה, משבר
 תמיד כחולות. ועיניים ארוך מתולתל שיער בעל
 1 המתאימים במקומות צמודים מיכנסיים לבש

הצוואר. על עבה ושרשרת

 החכמה אשתו נישואיו. אחרי נעלם זה כל
 ן שערותיו, את קיצץ הוא בו. טיפלה פשוט

 מאוד עזר וזה ירדו. והשרשרות התרחבו מיכנסיו
עובדה. —
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