
תעשיין־התרו־ :בעיר המבוקשים של מהמחזור יצא רווק עוד
 החתיכות אחת את טוב במזל לאשר. לו שנשא אורן, דני פות

כץ. כיל אל־טל, הקפטן של בתו כץ, שידי בעיר, הבולטות
 למעשה כי צ׳יק-צ׳אק, התחתנו אלה ששני תחשבו שלא רק

 תקופה אותה כל ומשך שנים, שש לפני כבר שירי את הכיר דני
 זה דאם שמו לא פשוט שהשניים אלא דני, את הכירה שידי גם
ולהיפך. זו, על

 כך לחלוטין, מיקרית בצורה לדיבריהם, היתה, ההיתקלות
 בכל להיראות חדלו לא הם מאז במיקריות. לזלזל לא שנא

 שבאחת עד תמימים. חודשים 11 במשך ביחד, במיקרה מקום
 שהוא ההחלטה בליבו גמלה למיזרח־הרחוק, דני של מנסיעותיו

 בדיוק היא שירי מזה וחוץ להתחתן, הזמן והגיע 35 בן כבר
מזה? יותר צריך ומה כלבבו. אשה

 מייוחד צירוף הוא שדני מצידה, משוכנעת, 24ה־ בת שירי
 ובפה לחלוטין איתה מסכים הוא ובזה וחתיך, פיננסי גאון של

 טובה, ואשה עליזה יפה, היא ששירי אומר מצידו, הוא, מלא.
איתו. מסכימה היא וגם

 24 ובנוכחות המישפחה בחוג צנוע, באופן להם התחתנו הם
 מחכים שכולם המסיבה שאת ומבטיחים צד, מכל 12 קרובים,

שברמת־אביב. בביתם בקרוב, יערכו הם לה
 של תיכנון להם שאין עכשיו, כבר בטוחים הם אחד בדבר

 עדיין הם לדעתם כי לפחות, שנים שלוש של בטווח צאצאים
למהר? להם ■ולמה צעירים,

 על לקחת להם קל יהיה לא לי, האמינו הזה, בנושא אבל
 כידוע, כבר, יש שלהם החברים לכל כי כזאת. התחייבות עצמם

 אבא :השטנץ את לבדוק יזדרזו שהם ספק אין מזה וחוץ ילדים,
וטובה. וחתיכה יפה שהיא ואמא וגאון, חתיך שהוא

 חברת- של סניף לנהל בינתיים ממשיכה שירי מקום, מכל
פיתרונים. ולעתיד שלו. מיפעל־התרופות את מנהל ודני תיירות,

המקל ציד׳ שני
 אשתו ליד יושב שהבעל הזה העניין

 אצלנו להפוך כבר מאיים הלידה, בזמן
 רוצה פוטנציאלי אב כל חדשה. אופנה
שלאגר. הלידה. בחדר נוכח להיות

 העיתונאי, היה זאת שעשה האחרון
 שחזה מקל, אריח רשוודסשידור איש

ה לבתו אח טל, בנו בלידת במו־עיניו
 אריה, של אשתו אולם מעיץ. בכורה
 מבעלה שלבד בעוד־מועד דאגה רות,
 הכאבים את לה ישככו והאוהב, המאג

 ל־ המוזרקת אפידורל זריקת באמצעות
 היא הלידה משך שכל כך עמוד־השידרה,

ו התבדחה ואפילו מלאה, בהכרה היתד,
 ובמיקרים גו, המיילד. הרופא עם שוחחה
 בעלה מאשר לצידה טוב יותר מי כאלה,
? המסור

 ברית־ לכולם שהבטיח הנרגש, אריה
ל הסתגל לא עדיין ראוייה־לשמה, מילה

 לחבריו, ואמר לבן, אב שהוא עובדה
 לברית־המילה מוזמנים ״אתם :פה בפליטת

כשמתרגשים. שקורה מה זה אבל לבת.״
 האשה, היא היילוד בזהות שבטוחה מי
 בניגוד כי לכולם, מודיעה שכבר רות,
 דווקא דומה הבן הרי לאבא, הממה לבת,

 אריה זו ובנקודה מים. טיפות כשתי לה,
 הבת, שלדעתו משום להתפשר, דווקא נוטה

 היה הרי ויופי יותר, הרבה יפה מעיין,
שלו. החזק השטח מאז־ומתמיד

 שבמיקריות הוא, שחשוב מה בצד. צחוק
 ביום־הולדתו ממש התינוק ■נולד מפתיעה

 ל- שהסיבה כך אריה, אביו, של 30ה־
 הוא זה לכבוד כפולה־ומכופלת. שימחה
 כתב- עם יחד גמלה, מסיבה השבוע יערוך

 הוא גם החוגג רכל א עמוס הטלוויזיה
 ■תיערך, המסיבה יותר. שנה אבל יומולדת,
ה שבגיבעה עמוס של בביתו כמובטח,
 יפרע זו ובהזדמנות בירושלים, צרפתית

 לערוך היה שצריך מסיבה, של חוב ארבל
 כן קצר. זמן לפני בתו-שלו, הולדת אחרי
והמסיבות. הילדים ירבו.

אורן ודגי שירי
לעתיד תיכנון

ק 1 עז  ת
י ל ־ י ל ־ י ל

 לבין טיילור אליזבט בין ההבדל מה
 יש לה בבקשה, ישראלי? אלי הקריין
 רק יש ולאלי יורקשייר־טרייר כלבי תריסר

 את מספר אלי ואם נקבה. ממין אחד,
 להיות יכולים אתם לכולם, הזאת החכמה
 הוא כך ובמיוחד טוב. בכי שמצבו בטוחים
 שנים חמש חוגג כשהוא אלה, בימים

 ונד בתיה, אשתו עם המאושרים לנישואיו
 פעם המישפחה להרחבת מצפים ששניהם .
נוספת. '

מיאה, ובתיה, אלי של הראשונה בתם
 נסעה שבתיה אחרי בדרום־אפריקה, נולדה >
 הגינקולוגים אחד של מידיו טיפול לקבל 1

 ״כריסטי- המכונה בעולם, ביותר הידועים
לא ושם, הגינקולוגים.״ של בארנארד אן
ושמירת־הר־ מיוחדת סידרת־טיפולים חר
ש בת, לעולם הביאה היא קפדנית, יון

 תהיה היא יומולדת. הבא בשבוע תחגוג י
חודשים. ושמונה שנתיים יבת

 מדרום־אפ־ בתיה חזרה שבועיים לפגי
 דבר שיניה, בין כרסה ושוב שוב, ריקה

 אלא שמועות. של גל בעיקבותיו שעורר
 ובתיה לחלוטין, טיבעי ההריון היה שהפעם

ולבי לטיול, לדרום-אפריקה נסעה פשוט
מישפחתה. אצל קור

 שהיינו ״אחרי אלי: לי שהסביר כפי
 ארצה, וחזרנו שנים שלוש בדרוס-אפריקה

אח כמתנה. טיול, לבתיה שמגיע החלטתי
 של מרמת־חיים מעבר לה היה הכל, רי

 מרצדס, מכוניות ושתי משרתים שלושה
 ומכונית בשבוע פעמיים עוזרת של למצב

 בכבוד בזה עמדה והיא ישנה, אן־אס־יו
הפה. את פתחה לא ממש תלונות. ובלי

ש לה מגיע בהריון, כשהיא ״עכשיו,
 כולם, לשימחת עבר, הפעם החריץ תנוח.״
 רק הם וכעת בהחלט, טיבעית בצורה
בסדר. תעבור הלידה שגם מקווים
 היא מה לי משנה ״לא משוכנע: ואלי

 בבית ,בנות אז בת, תהיה זאת אם תלד.
 יהיה הוא בן, יהיה ואם .,בבית אור —

 מה ישראלי. למישפחת ראשון גברי נצר
 הם כי צ׳אנם.״ עוד שניקח זה שבטוח
ילדים. שלושה לפחות רוצים
להיות לו ירשו שהרופאים מקווה רק אלי

 בדרום- כמו בדיוק הלידה, בשעת נוכח
 סופג הוא כי ירגיש שהוא כדי אפריקה,

בתיה. של מכאביה חלק
 ״שבתיה לי: אמר שהוא-עצמו וכמו
ל שותף אני יוצא, שזה שברגע תרגיש
מי? אלא עניין.״

אופיר אלעד
להסתפר להיכנט,

 איך להאמין, לי קשה ממש לפעמים
 הכי הזמן כל שנראים האלה הבחורים
 שלהם שבראש מה רק ועושים אדישים,

 של בסופו אחד, לאף חשבון לעשות בלי
חשבץ. עושים כך דווקא דבר

או (״עדי״) אלעד את למשל, קחו,
 שייקח השחקן של בנם־בכורם פיר,

 הראשונה, אשתו שהיתר. מי ושל אופיר
 שהספיק עדי, הלוי♦ אוהלה הזמרת

 שלוש, ברחוב הבית בסרט להופיע כבר
 בכלל והחל אלמגור, גילח של לצידה
ש למסקנה הגיע בקולנוע, קצת לעסוק
 הוא אבל יפה, דבר אומנם זה קולנוע

 לו יש מה לפניו. החיים וכל צעיר עדיין
למהר?

ישראלי ואלי מיאח פתיח,
לטוזיד הבסחה י

 פקל- ואת שלו הגיטארה את צרר הוא
 הצעירים עיר לאמסטרדאם, ונסע אותיו

 מיני כל והכיר בכיכרות ישב שם היפים,
בינ טיפוסים ובכלל סקנדינביות, חתיכות

לו. נשבר מזה שגם עד לאומיים,
 הבן־אדם יכול זמן כמה הכל, אחרי
 געגועים שיתקפוהו בלא בחו״ל, לשבת

? למולדת
 אותה עם בהפתעה, פה נחת הוא וכך

 באמסטר־ להסתובב נהג שאיתה תיפאורה
 שפמפם ומקורזל, ארוו־ארוך שיער דאם.
 לשבת ובא חופשי, סטייל ובגדים דקיק
 וטוב- מבסוט איש־נסית, מוישה אצל

? בחיים לו חסר כבר מה בינינו, כי, לבב.
ה במיפגש השבוע אותו שפגשתי עד

גזו ראשו ומחלפות אתרים, בכיכר זרוקים
ה אמסטרדאם לימי זכר אורכן, מחצית זות

 אותי שאל לעשות?״ יכול אני ״מה עליזים.
 לבן־אדם נותנים לא הזאת ״במדינה האיש.
ה במשך בשקט. שלו החיים את לחיות
 ככה לי מסתובב שאני הקצרה תקופה
 על תגובות הרבה כל־כך שמעתי בארץ,

 שלי האדישות כל שעם שלי, השערות
והסתפרתי.״ מהשלווה, אותי הוציא זה

 — הזאת בארץ לחיות תנו בחיי. מיסכן,
 למה ישראל! במדינת לגדל שיער ותנו
 שוליות בעיות בגלל יירדו שאנשים לכם
תיסרוקת? של

מהשחק השבוע קיבלתי מלונדון ד״ש
 כן, שני. צחי ומבעלה אביב יעל נית
ו לאנגליה מהולנד עברו השניים כן,

 שיעל כך על שהגיעו, השמועות כל אחרי
 עם להתגורר ועברה בעלה את עזבה

 כיוצא דברים מיני וכל הולנדי מיליונר
 רק שלא לכם להודיע שמחד. אני בזה,

 בגי וחומר. קל אלא עורבא-פרח, שהכל
 ויעל מעודם, היו שלא כמו מאושרים הזוג

 יעל .1 מם׳ לצאצאם בקוצר־רוח ממתינה
 תעסוקה, לו מצא וצחי מתמיד, טוב נראית
 מהמזרודהרחוק אמנות חפצי יבוא בצורת

לבריטניה.
 סבלנות, הרבה עם רואים, שאתם איך
 הצטרפו הם יפה. שם מסתדרים אנשים

ו בלונדון, הישראלים היורדים למושבת
 הזה, הדינמי הזוג את מכירים שאתם כמו

 אפילו יפתיעו, עוד שהם עליהם תסמכו
 שיהיה ובינתיים קרי-המזג, הבריטים את

טוב. הכל
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