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וכרמלה שפיראמולי
טוב סיום

ברץ של
—

 מפקד על שמענו לא זמן ד.רםד. כבר
 שומרון, דן תת־אלוף אנטבה, מיבצע

ה ׳ובכו, מירי, ■והיפה הצעירה וגרושתו
 וכמה כמה האמונות לאוזני התגנבו שבוע

 שכנראה הגרושים, סני־הזוג על חדשות
כגרושים. מאד מיוחדים חיים חיים
 סוער רומן מנהלת עדיין מירי כפה. אז
 לגרזשיה הסיבה שהיה מי עם מאד,

 לוין, אביתר דין, העורך ■מלכתחילה,
עס לרגל לחדל יצא שהנ״ל ברגע אבל
מייד קפצו ימים, חודשיים למשך קיו,

אותו. לקבל שזכה בהיסטוריה שזן
 עם שלו הרומן את ה ■מחיש ׳בינתיים

שי מאוחדת נראתה והמישפחה ביתו, בני
אמי יהודית מישפחה החגים, בימי געון
ש תושבת אני כי, הדעות. לכל תית

ה בכל חכמים יותר נהיה הבאה בשנה
 שליב־ חבל רק ■שומרת, למשפחת קשור
יש בתים בעוד שוכנת ■לא כזאת רליות

 מתנגדת הייתי שלא ■לי ■תאמינו ראלים.
 ובעופה בעת החבר ועם הבעל עם לחיות
אחת.

כתס עם שומרון ודן מירי
הטובים בימים כמו

 במהירות זה לזרועות זה שומרון הזוג
 זמן למירי ■נתן שח ■לי נודע וגם הבזק,

 שלד, הרומן את להמשיך השפה סוף עד
 לקחת עומד היא הוא דאז ■אביתר עם

 לתל- מחוץ יחדיו איתו לחיות אותה
 ב׳, בכיתה בת יש כידוע, לשניים, אביב.

ש ושברירית, קטנטנה ■אמיתית, יפהפייה
מים. טיפות כשתי ■לאמא דומה
 חזר ידיו, מעשי בכל חיל שעושה דן,

 מאד רציני פרם עם בארה״ב משליחותו
 אר־ של ■להישגים האקדמיה ״פרס הקרוי

חרא- אמריקאי הלא והוא צות־הברית״,

 עם פרץ מ׳יקי ■לגדולות ■תצפו אל
 הקרובה. הכדורגל עונת של תחילתה

 שהיד, תל-אביב, מכבי של ■המחונן חלוצה
ב השערים ממלכי אחד שעברה בשנה
 השנה כדורגלן בתואר ושזכה ליפה

 של הספורט מדור על-ידי לו שהוענק
 אומנם הוא אחרונות, ידיעות מערכת
לה טובות סיבות יש אבל שיא, בכושר

בכ כולו יושקע לא הזה ■שהכושר ניח,
דורגל.
 ה־ נשא מכבי, של הנוצץ הפורץ ,ויקי,
 ■את ■לאשר. הסוכות, ■חג בערב ■שבוע,
 נערכה החתונה איריס. היפה חברתו

 תל־אביב, ים שבחוף המארינה במועדון
 הרשמי אולם־ד,חתונות האחרון בזמן •שהפך

 ■מספיק שם היו ישראל. ספורטאי של
 נבחרות כמה להרכיב כדי כדורגלנים

 והנשיקות האיחולים למרות אך לאומיות,
 שכמיה בטוחה ■אני ויקי על שהרעיפו

 את לרשת ליבם ■בסתר התפללו ■מהם
בנבחרת. מקומו
 יבזבז שוויקי בכך תיקווה תלו הם אם

 איריס, עם שלו בירח־הדבש כוחותיו את
 מתי בדיוק יודע זיקי טעו. כמובן הם

 ירח־ את ערך ■והוא הליגה, מתחילה
 ניצל הוא החתונה. לפני עוד ■שלו הדבש

 אהרוג־ פריץ לו ■שהעניק הכרטיס את
הל ההולנדית חברת־ד,תעופה נציג פוץ,

התאמן שם בהולנד, ביקר ■בישראל, אומית

המחיר בעשירית גירושין
 הפד הטריים הגירושין מסיפורי אחד
 היהלומן של זה הוא בעיר, ביותר דוברים
 ר,אב־ ואשתו לאור שמוליק המצליח

 עגול סכום במחיר גירושין מיכל, סוטית
 תצילניד, אותו השומע שכל ספרות, ■שש בן

דאינפלציה. בעידפה גם אוזניו,
 בגלל סם״, ״דוד גם המכונה שמדליק,

 ועל ימין על מפזר שהוא ■הרבים ■הכספים
האנ חוג עם נמנה עלי, הלוואי שמאל,

ש סופי־יהשבוע את המחלקים היפים שים
 אותה ומשחקים לאילת טבריה בין להם

לעיניים. תאווה ■חופשי חופשי
 ממיכל, להתגרש הספיק רק סם הדוד
 בתל- פופולרי בוטיק בזמנו שניהלה

ברי עגול סכום לה ששילם אחרי אביב,
 מבלה באילת אותו ראיתי ■וכבר בוע,

■המיל יד,תכשיטן הצמוד, ידידו בחברת
 השניים כאילו רוזנווסר, דויד יונר
 מוקפים העליזים, רווקותם ימי בשיא חיים

■לצדדים. עצמות וזורקים יפהפיות
 ■מיכל עם התחתן 30ה־ בן שיטוליק

 עד־מהרה אבל פאר, ברוב ישנה לפני
 יפה שהוא דבר זה נישואין שחיי גילה

 מבפנים. לגמרי איחרת ניראה יאבל מבחוץ
■למס הגיע ■נישואין שנת חצי אחרי כבר
 להוות זה מאושרים הכי שהנישואץ קנה

 וכך לחוד, אחד כל לחיות אבל ביחד
 קיבל שלבסוף עד חייו את לנהל המשיך

 לשלם מוכן היה ואפילו המיוחל, הגט את
 ■הצדדים ■ושני שילם, כהוגן. תמורתו

ירח־דבש. של חיוך עם ברבנות נפרדו
 אני כזה, כספי פיצוי עם הכל, אחרי
יכו היו גרושות שהרסה לעצמי מתארת

 השקעות תיק איזה לעצמן ■לפתוח לות
 החתיך ששסוליק אלא בבורסה. רציני

איש ואת ■עצמו את ארז ■ללב, לקח לא
 במכונית ריוזנווסר, ישלו הקבוע ך,עסקים

■והשניים שלו, הענקית טורינו הגרנד

פרץ ואיריס ויקי
התמסרות

 ואפילו מפורסמים מועדוני־כדורגל בכמה
 אבל כישרונות. מחפשי של עינם את צד

 והמשיך וההצעות, הרמזים את דחה ויקי
 בפאלמה שלו המוקדם ירח־הדבש את

דה־׳מיורקה.
 הצעירה שד,אשד, ■החוששים אלה את
מנח ■במיגרש, פרץ של מיכולתו תגזול

 הם תל־יאביב, מכבי קבוצת ■מנהלי מים
 יפסיק כשהתחתן, עכשיו, שדווקא אומרים

 חיי־ לחיות ויתחיל בלילות להסתובב ויקי
 ה־ מי עם ומסודרים. מאושרים מישפחיה

 שוויקי אחרי ■רק לגלות ■תוכלו זאת ? צדק
במיגרש. הכדור אחרי לרוץ יתחיל

עם (משמאל) לאור שמדליק
טלה זה

 ולהדריך הג׳ונגל, באמצע חדר־ניתוחים
 נרגשת הצעירה כרמלה במקום. האחיות את

 שיאפשר כפי עליה, שהוטלה מהמשימה
■נכונה. היתר, שההחלטה מקווה ורק להבין,

 תימניות כחובב בעיר הידוע מולי,
 לא עוד גזעית שכזאת מתפאר ■מושבע,

 לא היא שלפחות היא וניחמתו לו, הייתה
 חשובה בשליחות אלא לבלות. סתם נוסעת

כבוד. א״תה שמביאה
ש עקשניות שמועות שהילכו למרות

 שהחורף מולי טוען בקרוב, יתחתן הזוג
בכלל ולו במילא. לנישואין יפה עונה הוא

 שלהם התוכניות ■לקיץ. לחפות איכפת לא
טוען. הוא ■עומדות, בעינן
הל המשימה בגלל דחו.אותן פשוט הם

 לא כזאת שהזדמנות בגלל ■וגם אומית,
 תחזור, וכשברמילה יום. בכל נופלת
 ירקמו השם, ירצה ■אם חודשיים בעוד

 למציאות, ■ויהפכו וגידים ■עור התוכניות
י אינשאללה.

 סופי, זה שהפעם מבטיחים וכרמלה ■מולי
 בינתיים בחתונתם. נרקוד השנה ושעוד

 בתוקף קשריו את להפעיל ייאלץ הוא
 ובידור תרבות מחלקת כראש ■תפקידו
בג׳וגגל. שיר עם ד״ש לה ולשלוח בגל״צ,

וידידה (מימץ) רוזנווסר
ביוקר
לאילת. ירדו

 כששמיוליק החלה האמיתית החגיגה
 מסיבת-גירושין עורך שהוא לכולם הודיע
 התבלבלתי, כבר כאן חשבונו. על ענקית

 ״תארי לחגוג? וגם סכום, כזה ■לשלם גם
הגי ״שבשביל ■שמ׳וליק, לי אמר ילך״,

 פי-עשרד, לשלם מוכן הייתי האלה רושין
 שווה לא זה אז ■ששילמתי, הספרות משש

?״ מסיבה
 החברה את שראיתי אחרי אומר, מה

 יכולה אני ביהלומים, ענודה שלו החדשה
 לפני לא אבל בריבוע, שווה שזה להגיד

הני שלכבוד חגיגית לי ■הבטיח ששמוליק
 מסיבה יערוך הוא שלו, השניים שואין

גרעינים. לעומתה תהיה שהנוכחית כזו,

ל אהבה ע ו ג ב
 עצוב וגם מאוהב גם להיות אפשר איך

 הולך לא זה למשל, אצלי, יודעת. לא אני
 ■למולי שקורה מיה לא זה לא אבל ביחד.

מס אבל מאוהב, אומנם הוא שפירא.
אמיתי. עצוב סטייל בעיר תובב

 שחברתו בגלל ■ובכן, למה? זה וסל
 אחיות שהיא כרמלה, היפה התימניה

 לחו״ל. ילה נוסעת במיקצועה ■חדר־ניתוח
היש שאר כמו וליהנות לפלות סתם ולא

 בשליחות אלא ישם, שנופשים ראלים
 למא־ לחודשיים נוסעת היא ממש. חשובה
שם לפתוח כדי מישרד־החוץ, מטעם לאווי,

המאוחדת


