
בחזרה איפה
לעבודה

 הקאמרי תיאטרון חברי ערכו השלישי ביום
 עוגת לה הגישו הם אליהו. לסימה מסיבה
לעבודה. חזרתה ולכבוד לכבודה כוסית והרימו

 של חברתו סימה,
 ההצגה את לנהל חזרה
 שהפסיקה אחרי טוב,

 התאונה בגלל לעבוד
 לפני שהיתה המחרידה

 היא שבה חורשים, 10
 בראשה קשה נפצעה

 נפצע אריק ובביטנה.
 באופן תאונה באותה
וסבל בינוני,

 באותה מזעזוע־מוח.
 כזכור נהרגה תאונה
 טובה ידידה

 ו הציירת
רובינשטייז

 לנדאו(פלדמן) אירית מופיעים מדוע
בנפרד? ובעלה
 עם בארץ ביקרה שאירית דיווחתי, מזמן לא

 אירית ושוב האמריקאי. בעלה ללא ילדיה, שני
 להיכלל פעמיים כבר שזכתה אחרי בחדשות,
 היא הפעם בעולם. האלגנטיות עשר ברשימת
, של בעמוד־השער מופיעה \¥ \¥  עיתון ס
 בתמונה ניו־יורק. של היוקרתי היומי האופנה
 ד׳אסטנוויל, קיים עם אירית מפיעה

 להצגה בכניסה שלובי־זרוע צועדים כשהשניים
 מאנה מציורי הגדולה התערוכה של המוקדמת

.0ז31>ו1 ?3121$ב־ בפאריס,
 צבעים, בשני כותנה בחליפת הופיעה אירית

 במחרוזת־ צינת־פאריס מפני עצמה על והגנה
 האחרות שהנשים בעוד לצווארה, צמודה פנינים

מעילי־פרווה. בסתם התחממו
לנדאו(פדרמן) ואירית דאסטנוויל קים

העיתון בשער
אליהו סימה

החלמה

לידה חדר באותו
 לה מלאות לרגל שעבר, בשבוע השיקמים, בגן על גם כולכם, שמעתם הזמרת גל ריקי על

לפולי יום־הולדת בירכת שלחה היא — שנים 33 ידעתם לא אך ידעתם. מהגששים לפולי נשואיה
 ״חברה, שיר־השכונהי את זוכר מישהו

 ילדיהם בקרוב ישירו כך — רגע״ רגע, חבר׳ה,
 של שכונה מין לעצמם שהקימו האמניס, של

בתל־אביב. למד בשיכון אמנים
 ואשתו טולדאנו אבי הזמר עברו השבוע
 בפנטאוז מפוצצת, בדירה בשכונה לגור ליאורה

 מתכנן הזוג מרובע. מטר 400 של רב־מיפלסי
חדר כל ולרהט העולם, מכול רהיטים להביא

 או המלכה תמיד היתה רובינא אילנה
 דליה תמיד היתה והמיסכנה הנאהבת,

 התפקידים כי ההורים לפני שבכתה פרידלנד,
 יפה, די אז היתה לא היא — מישניים הם שלה

 שם אפקה. בשיכון קיים אמנים של נוסף ריכוז
 יואל בנאי, יוסי השני ליד האחד ממש גרים

 חביבה ואחרונה אלמגור, דן זילברג,
מיכאלי. ריבק׳לה

בססין ויובל גל ריקי
ומוצאת מחפשת

טולידנו ואבי ליאורה
 לה שערך לפני ואכן, טובים! חברים נשארו שהםחלה וחצי שמן בקבוק בצל,

יום־הולדת מסיבת האופנה, מתכנן כספין, יובל
 שעה, באותה היום, באותו בדיוק נולד פולי כי

 היה שהדבר אלא בירושלים בית־חולים באותו
לפניה. שנים תשע

 מחפשת תמיד שהיא טוענים, ריקי של חבריה
 פולי, עם עצמה את מצאה שלא ואחרי עצמה. את
 שלו מרקום, גוריג אמריקאי עם ניסתה היא

 בניו־יורק החזיקו ביחד שנתיים, נשואה היתה
ומועדון־לילה. גלריה מיסעדה

 עם עצמה את מוצאת שהיא שנים כבר זה
הזרקורים. מאורות הרחק וינטראוב, אילן

 מתרוצצת ריקי את ראו כשבועיים לפני
 אך דירה. בקדחנות בעצמה מחפשת כשהיא

 נגמרו יום־ההולדת, במסיבת אילן כשהופיע
 חזרו גיל, אותו בני שהם ואילן, ריקי החיפושים.

בדירתו. בשקט לגור המשבר אחרי
 יום־הולדת כמתנת קיבלה מה כששאלתי

אהבה״. ״הרבה־הרבה השיבה: מאילן,

 להם, כשיחסר בצל, לבקש יוכלו הם אחר. בסיגנון
 שביט, ציפי הבדרנית סמור, בבניין משכנתם

 מרובע. מטר 200כ־ בת פנטאוז בדירת המתגוררת
 שאותה פורחת בגינה מצטיינת ציפי של הדירה

מטפחת. היא
 שמן בקבוק למשל, לקבל, יכולה ציפי גם

 חלה חצי או שכנתה, רבינוביץ, מנירה
 ילדיהם גם עם מעניין מנור. ואהוד מעופרה

פעם. של הילדים כמו יתחברו
 בתחומי שחקנים הרבה גרו שנים לפני
 בתל־אביב. הוז ודוב גורדון פרוג, הרחובות
 אמנון רובינא, אילנה היו אז של הילדים
 רינה פרידלנד, דליה פינקל, מרית מסקין,
 קוטאי. ואיתמר בן־חיים מאיה דואר,
 כשהוריהם הדירות כל בין התרוצצו הילדים

 המחבר משלהם. מחזות כתבו אפילו הם עבדו.
 קוטאי, ואיתמר מפקין, אמנון היה שלהם
המאהב, את תמיד שיחק יפהפה, ילד שהיה

תידלולן נחיתת
 אנדי האמריקאי מבעלה נפרדה היא פנויה, סוף־סוף היא לבבות. הרבה ששברה הדיילת טרי, רחל
ניוורט.
 של למישפחה בן הוא בארץ, מיסעדות שבע בעל והיה בכפר־שמריהו בווילה פעם שגר אנדי,

 של ובעלודלשעבר עשירה. אמריקאית יורשת של בעלה־בעבר הבניה, מענף אמריקאיים מיליונרים
רמון. רנה התל־אביבית
 מאוחר החליף שאותם אופנועים, על רכב הוא שבארץ ובעוד הטיסה. בשיגעון נתקף הוא באחרונה

 ופחות, פחות אותו ראתה שרחל קרה כך מהיר. מטוס בארצות־הברית מטיס הוא היום באופניים, יותר
בנחיתות־תידלוק. רק בו פגשה ובאחרונה

 הזמר כהן, ליאונרד של ליבו את גם בזמנו שברה קראום, צדוק של אשתו־לשעבר שהיא רחל,
הנודע.

 בטוח, כבר עכשיו אי־הבנה. נוצרה — ההבנה להעמקת אנגלית, ללמוד כשהתחילה דווקא חבל,
וחצי. 4ה־ בן אגדי, עם מנשואיה בנה את לישראל איתה להביא תצליח היא אם אפילו


