
לסי בקשר קטן, תיקון לי תרשו אם
 שעבר: מהשבוע פור

הקארי־ הוא הלא גרדוש, קריאל

ל נשוי להיות ממשיך לוש, קטוריסט
 השנה זה שושנה, האוריגינלית, אשתו

ברציפות. 25ה־

והגדושה האשה
הנעל לעזות

 האמיתיים ידידיו הם מי יודע אדם
 את גם בולל וזה מצוקה. בשעת רק

נשיו.
היה לאחרונה גילה זו עתיקה אמת

גיטר. מרדכי לומן
 נתניה, של היהלומנים מגדולי גיטר,

 אדיבה אשתו על-ידי אחד יום נשלח
רצ אדיבה :להסתפר סתם ולא להסתפר.

 את שלחה ולפיכך בבית, חדש ראש תה
 שתעשה הנודעת, ויולט לספרית בעלה
מיוחד. משהו ממנו

עש היא איך הוי ויולט. עשתה, והיא
בעלה. ממנו עשתה היא תה.

ויו של הנאמנות לידיה שנפל ברגע
הת הוא עוד. מרדכי מהן יצא לא לט,
 ב־ הבית את לה השאיר מאדיבה, גרש

 כל״ לא ויולט. עם והתחתן בפר־שמריהו,
בטוח. אבל מספרת, שאני כמו מהר כך

 לכם. לספר שרציתי מה זה לא אבל
:מרתק יותר אחר, משהו רציתי

 יום־הכיפורים, מילחמת פרוץ אחרי
ה חבריו כשאר עצמו, את גיטר מצא

 כספית. מבחינה במצב-ביש יהלומנים,
במיוחד. קשה מהסובלים היה גיטר

 הזו, הקשה בשעתו לעזרתו, נחלץ ומי
 דברים ושאר ערבויות על עבורו חתם

ז באלה
והגרושה. האשה :במובן

הריון
 דעתי, לעניות נכון. יצחק של אשתו

 כיום. בשוק ביותר המאושר ההריון זהו
 הזוג בני זכו רבות, נישואין שנות לאחר

הגדול. בחלומם הזה הסימפטי
 בין קשר יש לפסיכולוגים, להאמין אם

 הריונה לבין יצחק של הפוליטית פעילותו
אופירה. ׳•של

 כאשר יאו: תאמרו? ■שמיטה, עניין מה
הש הפוליטיים, במאבקיו נתון יצחק היה
 בהזדהד הידועה אופירה, על גם הדבר פיע
 הדיפה בכל מאוד רגישה ׳נקודה איתו. תה

 ראש־הממשלה של האישית .איבתה היתה
 — צברית שהיא לאופירה, מאיר גולדה

 נפשי מתח ואם כידוע. לגולדה, זר גזע
 להיכנס להצליח שלא ׳סיבה להיות עלול

אחרת. ככל טובה סיבה לכם הרי — להריון
 לתקופת נבון משפחת משנכנסה והנה,
להריון. אופירה נכנסה — רגיעה
שע הנשיאות, כס את אפילו שווה יחד,

 אפרים פרופסור עם יצחק נאבק ליו
קציר.
 שתעיפו מספיק מאמינים, אינכם ואם

 כבר, עגלגלה קצת הזוהרת, באופירה מבט
 את לפניה דוחפת השישי, לחודש כיאה
 — המאומצת הקטנה בתה נירה, עגלת

ותשתכנעו.
 של אשתו אדיר, ?}ופרה היא השנייה

;אמן. הילל והבמאי השחקן
 פחות לפני התחתנו, אליה שניים כאשר

פיקפוק הטובות הנשמות כל הביעו משנה,

ואופירה יצחק

ש המראה ד••! של החד
 על לדבר שלא — דיין למשה הנשים שעשו מה על והושר סופר כבר הרבה

 האחרונה לו עשתה מה לספר העת הגיעה ועתה — לנשים עשה דיין שמשה מה
כורם. רחל אשת־חיקו בהן,

מאוד. פשוט בן־אדם, ממנו עשתה היא
 השלומפרים עשרת ברשימת 1 מס. המועמד בדרך־כלל דיין היה לה, נישואיו עד

 רחבים חאקי מכנסי :העירה שהגיע מנהלל מושבניק כמו תמיד נראה השנה, של
 וחליפה לבניה בחולצה המותניים. מעל אי-שם ממוקמת כשחגורה רחבה, כרס ימעל

 רואיו התלוצצו אז וגם — הווראייטי מועדון בהופעות רק אותו לראות היה אפשר
הארכיאולוגיות. מחפירותיו באחת החליפה את גילח שהוא

במתנה, חום ז׳קט מרחל משה קיבל נישואיו לפני עוד העבר. נחלת זה כל
 עם כל יכל זאת את — לגיזרתו אשר חגיגית. הזדמנות בכל איתו נראה הוא ומאז

 זה היה ללוד. הגיע דיין כאשר רביב, דן עם הטלוויזיה בראיון לראות ישראל
 שאשתו בו היה ניכר בסדר. בהחלט אבל — כעלם תמיר אומרת הייתי לא :חדש דיין

 מיץ הראיון בעת לו שכשהגישו כך, כדי עד חריפה. דיאטה של למשטר אותו הכניסה
סודה. ביקש הוא תפוזים,

 הפרידה היא בצהלה. בבית־האחוזה ברורים דפוסים הנהיגה עצמה דיין הגברת
 השבויים הוחזרו כאשר מלבד דיין. של הרשמי מתפקידו המישפחה חיי ואת עצמה את

 בצורה הרבה, מארחת היא המפורסם. בעלה בחברת להצטלם מרבה איננה הביתה,
מיותרת. ראוותנות בלי שקטה, חברתית
 באשר שיאון, לב ובעלה, דיין ליעל העניקה למשל, האחרון האירוח את
 ארוחות בכלל, לואשינגטון. דיין של צאתו ערב בתל־אביב בהילטון יחד סעדו הארבעה

הדיינים. על ביותר החביב הבילוי הן במיסעדות־פאר כאלה שקטות מישפחתיות

לל הי

 כרס עם להיות היא האחרונה האופנה
 אלה? בימים בהריון לא מי השיניים. בין

אופירה, היא כמובן, מכולן, הראשונה

ולאה יואל

הקשר. לעתיד בקשר גדול בקול
 אחרים דברים יש ׳כולם, טענו להילל,

הח הרעייה אמנם נישואין. מלבד בראש,
 אבל במיקצועה, פסיכולוגית היתד, דשה

הפסיכולוגיה. ליפלאי גבול יש
 רק לא יגבול: ׳כנראה שאין מסתבר יאך

 ׳שעיופרד, אלא שרירים, עדיין שהנישואין
 בן־זקונים. לבעלה להעניק עומדת
אשתו לאה, של הוא מעניין הריון עוד

 ׳מניחה אני מרקוס. יואל הארץ סופר של
 הסופות לאחר ביותר, רצוי הריון זה שגם

שלהם. הנישואין חיי על שעברו והסערות
למע לשעבר, הריון — חביב הריון ועוד

 בתיה הקאמרי שחקנית של הוא — שיה
 — לבעלה ראשיתה בת שילדה ברק,

 ד״ר המפורסם, המזח מוצב רופא הוא הלא
ורכין. נחום
הנוכחי. בסיבוב זה, בערך וזיהו

במזל




