
ההריוןהשנה של האהבה
 אהבות נמה היו לאל, תודה השנה, וגם

 לפחות כי •אם השטח, פני על שבלטו
 ואני באיבה. בעודנה !נפסקה מהן אחת

 •השחקן של אהבתם על כמובן, מדברת,
 המתנדב .רובין, (״קוייה״) יאיר הג׳ינג׳י

בעיירה הנוער לעזרת שיצא מנצרת־עילית

וצ׳רצ׳יד אילץ עיינה
מתמדת אהבה

 גליה החמודה השחקנית ושל הנידחת,
באופן קוייה על משוגעת שהיתר. ישי,

 האהבה כאמור, אך ממש. מעורר־דאגה
 שנרחיב למה אז בינתיים, !הסתיימה חזן

הדיבור? את עליה
 ושעדיין השנה, שבלטה נוספת אהבה
 ברמת־ בדירה אי־שם בשקט לה נמשכת

 לשעבר שחקנית־הקולגוע של זו היא גן
 !מסינג־עדן, חנה בהווה וסוחרת־האמנות

השות ואחד נער־שעשועים שהיה מי ושל
לפ והעומד קארטייח, בפייאנדבאר פים
שראל סינית, מייסעדה אלה בימים יתוח  י

 ובויקו •חנה בויקדבוי. המכונה בויקו
 כשחנה ■באיבו שנגדע ממושך, רומן ניהלו
 •חודשה ששבה לאחר מייד אך לחו״ל. נסעה

 ה: שבין הדורות פער ואפילו האהבה,
 דווקא, בויקו של לטובתו שהוא שניים,

ש לבריאות ביניהם. להפריד הצליח לא
להם. יהיה

 של ביותר המרגש סיפור־האהבה אבל
 של סיפור־אהבתם ללא־ספק הוא, השנה

 ויצחק אילן עיינה השדדנית-לשעבר
 וצ׳רצ׳יל, עיינה קלפטר, (״צ׳רצ׳יל״)

 שנים, משלוש למעלה כבר יחד החיים
 עיינה השמיים. עד מאוהב כזוג נחשבו

 ניכר מיספר •נפשה, שאהבה למען הורידה,
 תיסרוקתה, את שינתה קילוגרמים, של

 שהיא כסו אבל לעניין. חתיכה והפכה
 שלה, צ׳רצ׳יל בשביל חתיכה ככה הפכה

 טובה הכי החברה ■בשטח פתאום הופיעה
 לה וחטפה זילברשטיין, מונה שלה,

לאף. מתחת ממש צ׳רצ׳ילה את
ה היא הכל, אחרי התרגשה. לא עיינה

 כבר והיא מוינה, של טובה הכי חברה
לחב בדיוק דבר אותו עושה אותה ראתה

 ידעה היא שלהן. הכי־טובות אחרות רות
 משבועיים יותר לא לצ׳דצ׳יל, לו, שיקיח

 חודשיים, לו לקח אז טוב, להתפכח. כדי
 עיינה, אל חזר הוא דבר של בסופו אבל

 מונה עם שלו רומן־הבזק כל שמשך
 ראה שלא ומי ואוהבת. נאמנה לו, חיכתה

 לא הזה, היום ועד מאז החוזר הזוג את
מימיו. מאוהב •זוג ראה

של
השגה

ב אישי, באופן לי, היו פאשלות שתי
 לא אותי תבינו שלא לא, הריונות. ענייני
 לעומת בהריון. הייתי לא עצמי אני נכון.
 טו־ ליאורה את בטעות, הכנסתי, זאת

 טולדאנו, אבי הזמר של אשתו לראנו,
 והדוגמנית־ המשוררת את ואילו להריון,
 של אשתו קתמור־יריב, חלית לשעבר

 בהריון השארתי יריב, שייע בעל-הגלרייה
אח בהריון כשהיא לכם כשסיפרתי ניצחי,

טוב. במזל נוסף בן כבר ילדה שהיא רי
 ללא־ספק היה סנסציה שעורר הריון

 עדנה הבמאית־מרצה־שדרנית •של זה
 למיסגרת מחוץ 40 בגיל שהרתה שביט,

 ושילדה תבור, רפי לשחקן הני-שואין,
בכור. בן שעבר בשבוע טובה בשעה
 זה היה נצח שארך אחד הריון עוד

 בינתיים שילדה דיין, תיקי הבדרנית של
 איש־הטלוויזיה ולבעלה לה רוני, בתה את

אחי־אילן. יאיר
 טליה המצויינת הקולנוע שחקנית גם

 השנה במחצית בהריון היתה יטפירא
 ולבעלה לה הקטן, יונתן את וילדה הזו,

כן־־טוכים. יורם
ל עופרה בשם תינוקת נולדה כן

 של לידידתה וגם קראום, וצדוק רחל
 שהספיקה זוהר, רבקה הזמרת רחל,

 ירח בהריון להיות האחרונה השנה במשך
 רשילדה ירחי-לידה, תישעה מתוך אחד

 תמה. את בעלה, קרנסקי, לכיל לבסוף
 מאד, מתקדמות אימהות הן האלו השתיים
 שעה, בכל מקום, לכל הילדות את לוקחות

זמן. ובכל
ואין הוא, השנה של הריון־ההריונות אך

תונה השנה של הח

 דונסקי, קאדין של זה עוררין, כך על
ל שבניגוד דקת־הגיזרה, דוגמנית־הצמרת

 רק ותלד בהריון, עדייו נמצאת חברותיה
 מזה הנשואה קארין, חודשים. מיספר בעוד

 אייש־העסקים לבעלה, שנים שלוש-עשרה
ש כאחת ידועה הייתה דונסקי, שלמה

ה לירה. וטיסה אני כמו יזה והיא ילדים
 ידידיה את גם בתדהמה היכה שלה הריון

 ממשיכה הריונה למדות ביותר. הקרובים
 ואפילו בתצוגות־אופנה, להופיע קארין
מינימלי. בביקיני להתהדר מעזה

דונסקי קארין
מדהים הריון

ש החתונות כל את למנות אתחיל אם
 אזכיר אז מזה. אצא לא אני השנה, היו
 למשל כמו שבהן, הבולטות את דק פה

ה הזמרת של נישואיה  •שנטשה לב, עדנ
 אישר שאולי, רפי המי׳סעדן את במפתיע
 של הדקיקות בזרועותיה מצידו התנחם
עטרי. גלי הזמרת

 זמן, איזה התחתנודלא-חתחתנה עדנה
 מיסעדן עם במתח, כולנו את והחזיקה

 בשם עשיר, •וגם משגע •חתיך, ניו־יורקי
האחרו הידיעות דה־לה־פונטיין. ז׳אן

 שהיא הן ממנה שהגיעו והמאושדות נות
 •ארוך שם לאותו ובאושר, נשואה, עדיין

ומסובך.
 לחגיגה טובה סיבה שהיתר. חתונה עוד

 איש־העסקים של זו היתד. לא־נורמלית,
 זהבית עם שהתחתן חפידוף, דני

 בחתונתם מכל יותר שבלט ומה לווין.
 ויתר, שדני לעובדה סרט — השניים של

 רווקותו על שלושים־וחמש בגיל סוף־סוף,
 של בשווי ענק יהלום היה — המבוקשת

 אצבעה, על זהבית שענדה לירות, 10,000
 אל־ מאבי־החתן, במתנה קיבלה ושאותו

דיסקונט. בנק מבעלי •חיסידוף ברט
 סוף־כל- התחתן שושן גבי הזמר גם

 עינבר, מירי שלו, אל־על דיילת עם סוף
מהארץ. איתה ביחד וירד

 אור שיימרית התמלילניית־בוטיקאית
 ש־ אחרי ורז׳נפקי, יוסי לשחקן נישאה

 שביט, ציפי שנתיים. במשך יחד חיו
 •מושיק מבעלה שעברה בשנה שהתאלמנה

 שנה באותה והתחתנה שבה פרי־פז,
דקל. •אבישי הטלוויזיה צלם עם עצמה,

התחת יפה, של בתה ירקוני, אורית
מפצעיו, שנרפא •הפצוע הטייס עם נה

יהל אורלי
מהירה התאהבות

ה לפני יום שעד למדות שוחט, יגאל
 שהיא בך על בתוקף עמדה עדיין חתונה

כלל. אותו מכירה אינה
 שטוליק, של אחיו קראום, צדוק

 רחל שלו הדיילת עם הוא, גם התחתן
מתקדמים. בחודשי-הריוו כשהיא טרי,

 שלמה הרב של בתו גורן, דרודית
 של איסורו למרות — התחתנה גורן,

עם — לאהבתה לבסוף שנכנע אביה, של

 של בנו תמרי, ישראל הצעיר הרופא
ירושלים. במישטרת שוטר

 המפורסם, שחקננו •גורליצקי, אילי
 שהוציא אחרי באמת, אבל סוף־סוף, התחתן

הרק עם לכולנו, ישנים במשך הנשמה את
לדמן. רותי שלו, דנית

 ליטאי. דני הצבאיות, הלהקות במאי
 מלי הנח׳׳ל להקת יוצאת עם התחתן
 מאשתו •נפרד שקודם-לכן אחרי מאיו,

בפרי, נעמי אחרת, להקה •חברת בגלל

ביבונסקי יורם
משתלמת עיקשות

 מסינג, דגי בזמר מצידה שהתאהבה
 האלה השניים וגם למענה, אשתו •את •שעזב

חתונה. בטוטו הזמן כל משחקים
 חילל הראשונה, הכנסת חבר שהיה מי
 הוותיקה, חברתו את לאשה נשא קוק,

 חש* נילי שנה, בשלושים ממנו והצעירה
 עם התחתן נוף עקיבא וחבר־הכנסת בל,

ויינגרטן. מירח העיתונאית
 ,מוט״ במדינה, ביותר המפורסם האסיר

 אחרי אחדים חודשים לו, נשא קידר קח
•ה של בתו דנציגר, תמי את שחרורו,

דנציגר. יצחק הנודע פסל
 חנח היא הלא אילנית, הזמרת גם
 נחום המהנדס ידידה עם התחתנה, צח,

 התגלתה החפוזה החתונה סיבת כשר.
 בחודשי כשהיא התחתנה אילנית מייד.

 אם להיות עומדת והיא .הראשונים, הדיונה
 החתונה לפני ממש. רגע בכל בישראל

 ב״רומך באשמתה, שלא אילנית, עורבה
 הארץ כל לוי. מורים הפרופסור עם אגדי

 כביכול, שפרח, הלוהט הרומן על דיברה
הבלונ הזמרת לבין הנשוי הפרופסור בין

 לא מעולם היא כי נשבעה אילנית דית.
 סגן- עיניים, בארבע לוי מורים את ראתה
נש והפרשה לבסוף, ויתר •שמועתי אלוף
מעצמה. כחה

 ללא־ספק היתה, החתונות חתונת אבל
 חברה־לשעבד כיבונסקי, יורם של זו

 הלר. רחל •החיילת ברצח שנאשם ומי
 של בתו יחל, אורלי את לאשר. נשא הוא

 הרצח. פרשת אחרי הכיר שאותה עודך-דין
 אחרי ימים •חודשיים •נישאו ואורלי יורם

 מקרוב, הזוג את שמכיר ומי שהתוודעו.
 בי־ מישפחת בבית האהבה כי לספר יודע

ממש. מרקיעת-שחקים •הצעירה כונסקי


