
ו תינוקות ו ו ב
 הזה העמוד את להקדיש החלטתי השבוע

 אז יודעים, לא עוד אתם אם כי ללידות. .
 צו- זה ילדים שלעשות שתדעו, כדאי

השעה.
ללי מצפים השבוע, של מהלידות חוץ
• דות:  אלכרשטיץ חווה הזמרת ,

 מאירה בשם בת יש לזוג עמירפי ובעלה
אפי, ובעלה דיין יונה אה המסיקה י•

 הזמרת # עמליה בשם בת להם שיש
 להם קראום. שמדליק ובעלה כץ ג׳וזי

 הצמרת דוגמנית • כן בשם בן כבר יש
 ואספן־ הדוגמן ובעלה צווייג מוריאל
 ג׳ואנה בשם בת לזוג רודה העתיקות

 להם ליאורה ואשתו טולדנו אבי #
קר ואשתו פאר מני • עופר בשם בן ,
רו ודי׳ג • עופר בשם בן להם גם ני, י

 תמי • ליטני דני הזמר ובעלה, זנפלד
ירקו יפה של האמצעית בתה ירקוני,

 רעים מצמד גוטסדינר ישראל <• ני
 צה״ל. מגלי ביאלפקי אפי המפיקה י•

לכולם. שיהיה בהצלחה

נולים׳ תינוק
 עבר לו היה איתה, התחתן כשהוא

 וחבר- זמר מלחין, עורו־דין, של עשיר
 לה היה איתו, התחתנה כשהיא כנסת.

 אשת־מיליונר־ מלכת־יופי, של עשיר עבר
ועיתונאית. ילדים לשני אם לשעבר,

 הרווקים אחרון על מדברת אני כן,
 עקיבא החופשי המרכז ח״כ בכנסת,

 את משנה למעלה לפני קצת שנשא נוף,
הכחו העיניים בעלת היפה, העיתונאית

ה לאחר שמייד וייננרטן, מידה לות,
 בשם רשימותיה את חותמת החלה חתונה
נוף. מידה

 האחרון ראשון ביום הפכו ועקיבא מירד.
בישר ששמה לתינוקת, מאושרים להורים

 בין מתלבטים והודיה נקבע, לא עדיין אל
 אחרים שמות כי אם לרון־לי, עלווה השם
בחשבון. בהחלט באים
■שבבית־היול־ בחדרה הלידה, לאחר יום
 לה ששלח זר־ענק ליד מידה שכבה דות,

מאו אך הלידה, מן תשושה עדיין הבעל,
 האחרון שבזמן ״מכיוון :עבר שהכל שרת
שה לי היה ונדמה קשה, נורא לי היה

 האוהב בעלה לעולם.״ ייגמר לא הזה הריון
 במבט בה ומביט הזמן, רוב לידה נמצא

 צילצלה כשמירה בכנסת, ״הייתי מעריץ:
 שמועד- לה אמר שהרופא לי והודיעה לי

ו מירושלים הגעתי מייד קרוב. הלידה
 אומר הוא לבית־החולים,״ אותה לקחתי
 הספיק השני היום בבוקר גם נרגש. עדיין
בישי להשתתף לירושלים, לנסוע הח״כ

 תינוק הח״כים. במיזנון לחיים ולהרים בות
 פוליטיקה לעולם, בא לא או לעולם בא ״
לכל. מעל ו

הקודמים, מנישואיה מידה של ילדיה
קל, לי מיי  ב־ אביהם עם המתגוררים ו

חופשת לרגל אמם את לבקר באו טכיסס,
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דונפקי ,ארץזר שלמה
בשוק־הפישפשיס הריון

 רוצים שהם מה להגיד יכולים ״אנשים
 שנות שתים־עשרד. שבמשך העובדה על

 שפשוט היא האמת אבל הריתי. לא נישואי
 הקריירה בבניית עסוקה הייתי לי. בא לא

 היד. ולא בארץ, 1 מס׳ כדוגמנית שלי
 ראיתי פרפקציוניסטית. בחורה אני זמן. לי

 בעלי אם. של לתפקיד מוכנה לא שאני
 שיבוא עד לחכות החלטנו אז אותי. הבין
 נחושה. החלטה היתד, זו וכשהחלטנו, לנו.

 אני נפשית שמבחינה עובר, שהזמן הבנתי
 את אאחר אז עכשיו לא ושאם לזה, מוכנה

הרכבת.״
ויפה צמרת דוגמנית דוגסקי קארץ

 היא שאותו בחדר מיטתה על יושבת פייה,
 בבית־החולים יולדת, עוד עם מחלקת

 ממשי בכותונת־לילד. לבושה תל־השומר.
 מפוארת. תחרד, חולצת ועליה חום, בצבע

 ממגזין-אופנד, עתה זה יצאה כאילו רזה
 בקפידה. מאופרות פניה הלידה. מחדר ולא

 מיקצו־ לדוגמנית ביאה עשוייד, תסרוקתה
 ומיברקי- זרי-פרחים עשרות מסביבה עית.

 וידידיה הפרטיים ידידיה ששלחו ברכה,
הארץ. רחבי מכל האופנה בתעשיית
 שלמה ובעלה קארין של תינוקם
 ושמו בדצמבר, בשלושים נולד הונסקי

.נואל בישראל נקרא ן כ  חג- — נואל ־
 בערב שנולד על — בצרפתית המולד
 מינו. את ללמדך — ובן החדשה, השנה
נואל-לי. לשם זוכה היה בת, היה אילו

בהפת עליה בא לא קארין של הריונה
 הזמן שהגיע לדבריה, שהבינה ברגע עה.

 ראש אל פנתה ילד, ולעשות להתפנות
 הפרופסור בתל-השומד, מחלקת־ד,יולדות

הפרו להדריכה. ממנו וביקשה שר, דוד
 מדידת של למישיטר אותה הכניס פסור
 אותה שלח הביוץ, זמן וכשנמצא חום,
במלאכה. להתחיל הביתה בעלה ואת

 בקלות קארין על עברה ההריון תקופת
 דיגמנתי החמישי החודש ״עד :יחסית

 דיגמנתי השישי מהחודש החל בגדי-ים.
 עברתי השביעי החודש ובתחילת שמלות.
 עשרים לעבוד הרגילה אשד, אני משבר.

 ו־ ביממה. שעות וארבע עשרים מתוך
 פעמיים' עובדת עצמי את מצאתי פיתאום
ש שכזאת, ריקנות מין הרגשתי בשבוע.
רוחי.״ את הפילה

את קארין עבדה שבה תקופה באותה

הוא. אף חמור משבר העסקים,
 ״שלמי״, בחיבה מכנה היא שאותו שלמה,

 ב־ יום־ד,כיפורים מילחמת בתקופת נלחם
 ידידיו את לדבריו ראה שם דמת־הגולן,

של ברדק״. בגלל ״!הדגים בשתר הטובים
 תקופה ובמשך חמור, בהלם לקה מה

 אינטנסיבי, רפואי לטיפול נתון היד, ארוכה
 סועדת וכשקארין עסקיו את מזניח כשהוא

לרגע. אף מצידו משה ואינה אותו
 שני. בהלם ■שלמה לקה כחודשיים לפני

 מספר אחר. אופי ההלם נשא שהפעם אלא
 למצב נכנסתי מההלם ״כתוצאה שלמה:

 לצאת התחילו ואז התרוממות־הרוח, של
 אני השירים את הלב. מתוך שירים לי

ש מקווה ואני האקורדיון, בעזרת מלחין
עניין.״ בהם שימצאו זמרים יימצאו

מ נלהבת אינה קארין לבעלה, בניגוד
 כששואלים למשורר. הפך ששלמה הרעיון

 פרקי השירים ספר על דעתה מה אותה
 בימים הוציא ושאותו בעלה, שכתב שירתי,

 חד משיבה היא עצמו, בכוחות לאור אלו
תגובה.״ ״אין וחלק:

של הספרותי בשם שבחר כשבעלה, גם
 ״השירים ושואל: בה מפציר בר־דוד, מה
 נשארת היא בעינייך?״ חן מוצאים לא

 ״אין ואומדת: וחוזרת בהחלטתה, איתנה
׳תגובה.״

 שירים שני — ׳תגובה יש או תגובה אין
 החדש. ולתינוק לקארין מוקדשים בספר
:שלמה כותב

 / נזילים, על בשיר / אגוזים, על ״כיין
 חחי אך / כיוונים. כיוונים נפשי נשבה
אהבתי. קארין / אליך, צוחק וליבי / איתן

 ימים חודש שלמה כתב החדש ולתינוק
שנולד: לפני

 ליעקב הודיה / ליישראל הידד / לנואל
 סיזמור / ויהודה למרים זיכרון / ודורה
 /.אשת־חייל היחידה נחמתי / הלוחם לדוד
 שם / לי נואל המולד חג / כנגדי עזר

׳שיר תפילתי, תוכחתי, אמונתי, / תשקוט
השמח.״ אלהיס בשם / תורתי תקותי, תי,

 הצפוייה הלידה מועד לפני ימים חודש
 בניתוח תלד כי לקארין שר פרופסור הודיע

 את ארזה התרגשה, לא קארין קיסרי.
ש התאריך את ביומן ורשמה המתוודה

 צילצלה המועד בבוא הרופא. לה קבע
עסוק, שהוא לה הודיע הוא אך אליו,

בבית־החולים להיפגש איתו נדברה איש־יוקארין בעלה, עבר שלה, משבר־ד,הריון

גוף מישפחת
במיזנון יין

שהתח לא החדשה אחותם אך המולד. חג
 שחזרו אחרי ימים מיספר ונולדה בהם בה

 לא שהילדים ״חבל לבית־הספר. הביתה,
 בזמן פה להיות רצו כל־כך הם איתי.

 עיניה את ועוצמת מירד״ אומרת הלידה!״
בעייפות.
 ללדת כדי אומץ הרבה צריך הכל אחרי

שמירה אלא שלה. כמו בגיל חדש תינוק

 אמיצה, בחורה שהיא בעבר הוכיחה כבר
 את שחצו צה״ל ׳כוחות אל כשהצטרפה

 יום־הכיפודים, מילחמת בתקופת התעלה
ה את שחצתה הראשונה הנערה ,והיתד
מאמרים. סידרת כך על כתבה ואף תעלה

 אומרת, היא האמיתית,״ התודה ״את
 לננוצקי. מלי שלי, לחברה חייבת ״אני
עקיבא.״ את לי הכירה היא

 ״למחרת קארין: מספרת המחרת. ביום
 כדי למספרה הלכתי מזה. שכחתי בכלל

בית אל נכנסת שאני לפני יפה להיות
 הודעה מצאתי הביתה וכשחזרתי ד,חולים,

 אמורה אני כי לי המזכירה הרשם־קול, על
 שלי, לידידה צילצלתי מייד היום. ללדת
לבית־החולים.״ וטסנו ברד!, דייזי

 ידידותיה, של הקודרות לתחזיות בניגוד
 במקום לגיזרתד, דואגת קארין כי שטענו

 3.4 שוקל כשהוא נואל־בן נולד לתינוקה,
 שלי ״החברות קאריו: אומרת קילוגרם.

 יוולד התינוק, את הורסת ,את לי אמרו
 שאני מפני רזה שאני יחשבו הן פג.׳ לך
 לא נכון, כרגיל. אכלתי אני אך אוכלת. לא

 כמו שיגעונות־הריון, על וויתרתי התפתיתי
 ירקות, אכלתי אך וממתקים, מלוח דג

אחד.״ מזין ואוכל בשר פירות,
ה בפעם הוריו ביית אל נואל כשייסע

 מקסים, חדר לו מצפה בחייו, ראשונה
 ברוב שלו המפורסמת האמא הכינה שאותו
 שטיח קארין פרסה הרצפה על אהבה.

 הפישפשים בשוק קיר. אל מקיר מרוקאי
 ״כדי ראי הניחה שעליה קומודה, קנתה

 אותו,״ מחליפים איך לראות יוכל שהתינוק
 ובכלל מקוריים, קישוטים וכהנה כהנה ועוד

 כשהיה הסתובב, הזה ״הילד קארין אומרת
 מאשר יותר בשוק־מפישפשים בבטן, אצלי
אחר.״ מקום בכל

 לתת ושלמה קארין החליטו בינתיים
 כבר הם אוניברסלי. חינוך שלהם לילד

 ואנגלית, עברית שפות, בשתי אליו מדברים
 איך ידע להוץ־לארץ יסע שכאשר ״כדי

להסתדר.״
 אין ״'עדיין כי מלא בפד, מודה קארין

 כאילו מרגישה אני כלפיו. הרגשה כל לי
חשתי לא הראשון ביום צעצוע. הוא

ונואל־בן ■קארין
וירקות פירווז על ק״ג 3.4

ש היא והאמת אליו. שייכות כל בכלל
 בינתיים מתכננת לא אני בת. רציתי נורא
 אישי. יותר זה בי בת, ורציתי ילדים, עוד

 ומטפחת אותה מלבישה אני איד חלמתי
 מקופח. יד,יד, לא נואל גם אבל אותה.

 וטי־שדטס, ג׳יניסים אצלי ילבש כבר הוא
 עולמי.״ חתיך ויהיה

 זרי- על לנוח מתכוונת איננה קארין
 בינואר 26ב־ רב. זמן הלידה של הדפנה
והטלפו הישראלי, שבוע־האופנד, יתקיים

 ״נמאס מלצלצל. חדלים אינם בביתה נים
 שלא הדוגמנית, אומרת בבית,״ לשבת לי

 :הריונה כל משך לרגע אף בבית ישבה
 !״לעבוד מתחילה אני ״בשבוע־ד,אופנה

 עיולם־ד,אופנה לבטח יד,יד, מזה שירוויח ומי
הישראלי.


