
 למתכנן־האופנה היתה שאם זה שבטוח מה 1
 נפצעת החודש היתה היא אשה, יעקבסון רפי

מתאבדת. ואולי קשה, 1
החודש. עליו עבר כבר הכול הרי לא? למה

 עצמו. השימחה חתן של מפיו הסיפור לכם הרי 1
רפי: מספר

 היו לאיטליה. לנסוע עמדתי שעבר .בחודש
שלי, למכונית נכנסנו לארוחת־ערב. חברים לי

 לבעור. האוטו התחיל נסיעה כדי תוך .5 רנו \
 חמש כעבור כי בזמן, בדיוק מהמכונית קפצנו

מכבי־אש הגיעו כולו. לבעור האוטו התחיל דקות 1

 עם שאשה וחושבת מאוד, רומנטי טיפוס ״אני
 עם דבר,לבדה של בסופו תשאר, כמוני רומנטיות
 רומנטי, טיפוס לא הוא שימחה שלה. החלומות

שמלץ." בלי אהבה בכלל זאת שמלץ. בלי אדם

פראנק עירית
עליו דיברו האסירות

 ביותר המדוברת הכלה הגדירה אלה במילים
 את ),25( פראנק עירית השחקנית השבוע,

 היא שאיתו זיו, שימחה עורך־הדין חתנה,
השלישי. ביום התחתנה

 יפהפיה, ישראלית שחקנית היא עירית
 על איימי לפרס שעברה בשנה מועמדת שהיתה

 קירק עם האהבה זיכרון בסרט תפקידה
 רבים, אחרים בסרטים הופיעה היא דוגלס.
 הוא שלה האחרון הסרט בגרות. בחינות ביניהם
מאונס. עדות

 על שמעתי הראשונה .בפעם עירית: מספרת
 כשחקנית. הופעתי שם בבית־הסוהר, שימחה

 שנה חצי שמו. את מלהזכיר חדלו לא האסירות
במסיבה.״ היכרנו זה אחרי

החתן? צד עם ומה הכלה. צד זהו
 חודשים שלושה במשך נשוי היה זיו שימחה

 יעל את גם כינרת. קיבוץ חברת סלע, ליעל
 לפני נישאו הם במסיבת־חברים. שימחה הכיר

 בקוליסאום, שנערכה מפוארת, בחתונה שנתיים
מילחמת־לבנון. פרצה שבו ביום

 בבג״ץ כשזכה במיוחד התפרסם זיו עורך־הדין
 ניצי רוני וקצין־הכלא בתי־הסוהר נציב נגד
 לעצירים חוקן לעשות להפסיק דרש הוא שבו

נחקרים. ולאזרחים
שלו. הנדוניה את הביא אחד כל

יעקובסון רפי
לא־סרטני היה הגידול

 המכונית עזר, לא דבר שום והמישטרה.
התפוצצה.

 על לעבוד התחלתי זה אחרי .שבועיים
 יותר מאוחר נסעתי החורף. של הקולקציה
 את וגנבו שלי לחנות גנבים פרצו ואז לאיטליה,

שנגרם ביותר הגדול הנזק החדשים. הבגדים כל

#

קונפוציוס) (עם טאופר ברברה
ופרחים התנצלות

 כבר שהיו הבגדים את גנבו שהם מזה היה לי
מכורים.
 בניצה. רירה שכרתי באיטליה כשהייתי .עוד
בחודש. 17ב־ אליה לנסוע עמדתי

 בכף־רגלי מגידול סובל אני שנים .מזה
 להטריד התחילו הנסיעה לפני בדיוק הימנית.

 הודיע פשוט והוא לרופא, ניגשתי כאבים. אותי
 לך יש פנים: לשני משתמעת שלא בצורה לי

חמור. ניתוח מייד לעבור שעליי אמר הוא סרטן!
 הניתוח, אחרי בתל־השומר שבועיים .שכבתי

 על מבית־החולים. השלישי ביום רק יצאתי
קביים.

 זה טובה. בשורה סוף־סוף התבשרתי .השבוע
ממאיר. לא אבל גידול, היה

 שלי האסונות ששרשרת מקווה שאני מה כל
סוף־סוף! תסתיים

ירקי מי
 תוכנית את איש מיליון ראו שעבר בשבוע

 ברברה רואיינה שבה הזמן, זה הטלוויזה י
 של והתרבות העתונות נספחת היפהפיה, טאופר
בישראל. אוסטריה שגרירות

 ביותר הוותיקה הדיפלומטית שהיא ברברה,
 לה, שהיתה הקשה החוויה על סיפרה בארץ, 1

 בתגובה לעברה, וירק ידוע אמן עליה כשהתנפל
 ברונו האוסטרי, הקאנצל של היחס על

 הגיע למחרת הפלסטינית. לבעיה קרייסקי,
 סירבה היא התנצלות. בתוספת לביתה, זר־פרחים 1

האיש. מי לספר
בשחקן שהמדובר לכם לגלות יכולה אני

אופיר שייקה
שלחתי״ .לא

 של במועדון אירעה והתקרית אופיר, שייקה
בן־יהודה. ברחוב אז ששכן סגל, פרו־ריקה

 קרה, בדיוק מה שייקה את השבוע כששאלתי
 שלחתי לא מעולם כזה. דבר זוכר לא ״אני השיב

לאיש." פרחים

סלע יעל הראשונה ואיטתו זיו
חוקן מיקרה

שפירא אברהס
חלב בתוך בשר

 בשרי. בכריך ליבו את לסעוד בתיאבונו, הידוע
 המיסעדות לאחת שלו הפרטי הנהג את הרב שלח

 לו שייביא כדי במאה־שערים, הכשרות־למהדרין
מתאים. כריך

 התחיל המיוחל, הכריך ובידיו הנהג כשחזר
ליבו. את לסעוד הרב

 המיסעדה, מעובדי ערבי, מלצר אליו ניגש
 ליבו את ולסעוד לעבור באדיבות ממנו וביקש
חלבית. מיסעדה זאת הרי כי אחר, במקום
 את מחזיק הרי אני כי בסדר, זה הרב." לו ענה
 פוגע לא אני וכך אצבעותיי, בקצות הכריך

המיסעדה." בכשרות
 והחוקים עניות־דעתו שלפי לו הסביר המלצר
 במקום בשר לאכול מתבקש הוא לו, המוכרים

אחר.
המקום. את ועזב שפירא אברהם רב קם

שימחה

 הקואליציה, שיו״ר מזמן הטוענים אנשים יש
המדינה. את מנהל שפירא, אברהם

 לא אני היום מגזימים. שהם חשבתי היום עד
 אברהם מתגורר לכל, שידוע כפי בטוחה. כל־כך
 נמצא כשהוא בהילטון דרך־קבע שפירא

בירושלים.
 של החלבית למיסעדה הרב נכנס הימים באחד

לרבנו, התחשק ופיתאום הלובי, ליד המלון,

חדשים
חזקים

חתן
שמלץ בלי

מבין של


