
זוהר ריבקה
שרצתה מה כל קיבלה

 בבית שימחה היתה שעבר השלישי ביום
 מאוד מצומצם בחוג לפיד. ושולמית טומי

 בנם יאיר, העיתונאי נשא בני־מישפחה של
 אחרי פרידמן. תמר את וטומי, שולמית של

 של לווילה לרמת־השרון, כולם נסעו החופה
 חברת מנכ״ל פרידמן, אקי אבי־הכלה,
 לשמוח החברים כל הגיעו ולשם מנפאואר,
בשימחה.
ב חודשיים. לפני רק תמר את הכיר יאיר

גוברניל, רמי
לבקשי נותר עוד מה

במחזיקי־המפתחות ובתה זאדורה פיה
קטנים ילדים על בלונדיות מעדיפים הם

 לא זה במו־ידיו? לה עשה האפיפיור שהוד״קדושתו הטבילה עליה משפיעה איר מתפתחת? היא
אלה. כל את לדעת ולא בארץ, כאן לחיות פשוט

 מעטפה בתוך צרותיי. כל נגמרו אחת ובבת שלי, תיבת־הדואר את פותחת אני אתמול והנה
 בנוסף אדום. בצבע פיה של וחתימה זהב בצבע סוס ועליו כרטים־ברכה, קיבלתי מאוד מהודרת
 את חוגגים לא שבארץ יודעת לא הנוצריה פיה (אולי לחג־המולד מכוונת שכנראה לברכה,

 תמונתה אחד מצד יש האחד מחזיק־המפתחות על מחזיקי־מפתחות. שני במעטפה היו חג״המולד)
 לגבר המיועד המפתחות מחזיק על החמודה. התינוקת של תמונתה שני ומצד זאדורה, פיה של

 מעדיפים שגברים יודעת פיה אחרת. בפוזה תמונה בכל אבל בעצמה. פיה הצדדים משני מופיעה
קטנים. ילדים על בלונדיות

לחייך. ממשיכה ופיה יפה, מתפתחת הילדה שם. בסדר הכל התמונות, לפי אז
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ביחד. הם מאז גדולה. אהבה ביניהם
 ,! להבדל לב שמו מאוד טובה שמיעה בעלי

 ״אני המישפט את כשאמרה ריבקה, של בקולה
 ,! חוזרת ותיכף לסידורים, לארצות״הברית נוסעת

 בשקט, זה את אמרה היא בהתחלה ארצה.״
1 זה. את צועקת כמעט היא עכשיו

 ריבקה חשבה מה על לגמרי לי ברור עכשיו
 אבקש״. ״מה הידוע שירה את כששרה זוהר,
 יקבלו שבארץ לעצמה ביקשה בוודאי היא

 הבימה על הצלחה לה שתהיה יפה, אותה
אוהב. גבר ושתמצא

לבקש? לה נשאר מה קיבלה. היא זה כל את

סמלר וצביקה שרי
- מתמזמזים הם מה אז

בסוו הנר תירגעו,
 צרות. לי שאין אומר לא זה שלי בצרות אתכם משתפת לא שאני זה

 אני הזמן וכל הארץ, את עזבה ריקליס שמישפחת מאז עברו חודשים כמה כבר למשל, הנה,
 סרט איזה פיה? עם קורה מה אבל אותי, מעניין כל־כך לא ריקליס משולם שם. קורה מה במתח

איך התינוקת? עם קורה מה שלה? התוכניות מה קנתה? היא חדשים בגדים איזה עכשיו? עושה היא

לפיד ויאיר תמר
החופה תחת אנשים הרבה

אבי של בתו טוקטלי, דפנה של חתונה
 הטובה חברתה היתה דפנה טוקטלי. נועם
 יאיר, של אחותו לפיד, מיכל של ביותר

טראגית. בתאונת־דרכים שנהרגה

 דף שלהם לתיבת־הדואר קיבלו איש 400
 ידיעות של הראשון העמוד כמו הנראה ענק,

 ראה מייד, לסל אותו זרק שלא מי אחרונות.
לחתונה. הזמנה בעצם, שזוהי,

 בית בעל סמלר, צביקה הם הנישאים
 שרי הדוגמנית היא והכלה המערכת, הקפה

 הזה העולם של המים מלכת שהיתה מי חן,
1975.

להינשא. הזוג החליט שנה של רומאן אחרי
 עסוקים מאוד היו הם האחרון החודש במשך
 כירכרה זה ובכלל החתונה, של בסידורים
 כל וכשסוף־סוף לחופה, הכלה את שתוביל

 בשקט, לנוח היה ואפשר נגמרו הסידורים
 הבא שהפרוייקט המעוניין לכל צביקה הודיע
 — מתמזמזים הם מה אז תינוק. הוא שלהם

לעבוד! שיתחילו

 ביחר, ותמר יאיר יצאו דפנה של מהחתונה
נפרדו. לא ומאז

 מנישואיו פרידמן אקי של בתו היא תמר
 מהנישואין בן. גם לו יש שמהן הראשונים,

 בחתונת ולכן ובת, בן שוב לו יש שלו השניים
 הרבה כל־כך למה הבינו שלא אנשים היו תמר

 שב־ הסתבר לחופה. מתחת עומדים אנשים
 גם נשמרים היפים היחסים פרידמן מישפחת

 אב־הכלה של צדדיו משני הגירושין, אחרי
 של השניה ואשתו הכלה אם נשותיו, שתי עמדו

כולם. את ובירכו נישקו וכולם האבא.
וצביקה שרי של לחתונה ההזמנה
לעבוד! כבר שיתחילו -

 וצכיקה חן שר־
־שא־םו מלרס

 החליטו וסוער ארוך רומן לאחר
 בוגר - והמסעדן הצמרת דוגמנית

 - לקולנוע.באוניברסיטה ״ החוג
 ביום אי״ה הנישואים בברית לבוא

 20.00 בשעה ,15.12.85 ראשון,
בת״א הירקון ברח׳ ב״מועדוף,

 ירמיהו רח׳ באיזור כתבתנו עם מיוחדת בשיחה
 עלז. רווק אשאר שתמיד חעובח• סמלו־:

 אוחו עורא־ח■ הראעוון מהרגע חן־חזקוב:
בעל■ לו קראת■

ב״מועדוך, ,20.00 כשעה )15.12.85(ראשון כיום

- !שה7ג<
!עלה!7

 על בטלוויזיה הכתבה את ראיתם אתם
 זוהר ריבקה גם יופי. נהניתם? זוהר? ריבקה 1

 רמי וגם הזאת, מהכתבה מאוד נהנתה
הכתבה, את שעשה כתב־הטלוויזיה גוברניק,

 שם מהשני. אחד נהנו ורמי ריבקה מאוד. נהנה 1 *
התלקחה הצילומים כדי ותוך נפגשו, הם /


