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 שחי היהודי המיליונר עדן, שימעון
 המערבית בברלין ושפע רווחה חיי לו

 קצרצר, לביקור ארצה מגיח לפעם ומפעם
 את בוודאי, זוכרים, כולכם בחדשות. שוב

 הסרט הקרנת בעת שניהל הסוער הרומן
הש שם גזלן, מנחם של יונתן מיבצע

 יפהפיה ישראלית עם כשחקן, גם תתף
 שחתונה הכל חשבו אז גופר. גליח בשם

 העניין אבל בטוח, על תקרה השניים בין
 גליה את בהותירו נסע ושימעון התפוצץ,

בארץ. בודדה
 אפשר כאן, שלו ביקור בכל מאז, אך

התו היפהפיות לאחת צמוד לראותו היה
העונה. של רניות.

 הכניס הוא בארץ האחרון בביקורו אולם
 על ברבים כשהודיע להלם, כולם את

 גרמניה עורכת־דין עם הקרובים נישואיו
 פיסטנבר. דה אליאן ששמה ,28 בת

 לעתיד כלתו שהורי סיפר גם שימעון
ב תתקיים ושהחתונה מאד, אמידים הם

הנו הסרט צילומי כשיסתיימו ממש מאי,
הוא בו הגייגולו, משתתף, הוא שבו כחי

החלטה
סופיה

 באיזור ביותר הרציניות היפות אחת
 אותנו נטשה בהשאלה, יותר, נכון או,

ל כוונתי האחרון. השישי ביום סופית
 היפהפיה, הדרום־אפריקאית נמרי, זהבה
 נמרי. •טאולי של אשתו שהיתר,

יחסי־ציבור אשת בתור שעבדה זהבה,

כהן אסתר עם עדן שימעון
מעשה — סוף־סוף

נוכאק. קיט של לצידה מופיע
 מישתה ערך הוא בחזרה נסיעתו ערב
של בחברתה בילה שם ביפו, בהחצר

לכ ולשאלתי כהן. אסתר על אל־ עובדת
 בפשטות: אמר החגיגה, את ערך מה בוד

אסור?״ יש, מה ככה. ״סתם

ירח־דבש
בארץ

שעו כאלה עדיין יש :לאמיתה אמת
ה את גילו שהם וחושבים זה, את שים

ומוצ טובה בשעה שנישא כזה, זוג עניין.
 הראשון ביומה השנה, בינואר באחד לחת
ב והדר פאר ברוב האזרחית, השנה של

 גרא, עודד היו התל־אביבי, הילטון מלון
 הניספחת שהיא גרא עליזא של בנה
 בווא־ ואמנות תרבות לענייני ישראל של

 בתם הרוס, אלה ובחירת־ליבו שינגטון,
בלונדון. ידוע בנק בעלי של

 לחגוג ארצה הובאו והכלה החתן הורי
 יכירו למען ונשארו המשמח, האירוע את

אלה. את אלה
 שהיה אחר זוג כל כמו שלא הצעירים,

 ב־ לירח־דבש לנסוע אפשרות על קופץ
דוו וליהנות לפוש והחליטו ויתרו, חו״ל,

 שהם במצב הם לא, למה בישראל. קא
לבחור. לעצמם להרשות יכולים

נמרי זהכה
בחו״ל מיפלט

 שבו המועדון לטובת אותו עזבה בשרתון,
כנר לה. עבר זה גם אבל כמארחת, עבדה

הת וההחלטה לה, נגמרה הארץ שכל אה
רב. זמן מזה אצלה בשלה
 שניראה מה ועשתה קמה פשוט היא

ל קודם־כל ונסעה ביותר, הטוב בעיניה
 בן ובנה השני בעלה אצל לבקר לונדון

.1 / .

אימבר שמידה
אישית שנזירה

 קצת של השדרנית את שמע לא מי
 ׳טמירה פופ, תוכניות עוד ושל אחרת

ש מישהו שיש מאמינה לא ? אימכר
בת שהיא שמירה, ובכן לה. מאזין אינו

 לבקר ללוס־אנג׳לס תסע ומשם השמונה,
 החמש־עשרה. בן ובנה הראשון בעלה אצל

 סופית, תשתקע היא שבלוס־אנג׳לס נראה
 נאחל עתידה. את שם למצוא ותשתדל

 שלא נקווה ורק הלב, מכל הצלחה לה
 תקפוץ לפעם ומפעם לגמרי אותנו תשכח

לביקור.

היס ובתאריך טובה בשעה נישאה ,34
 לחברה בדצמבר, 12ה- לדבריה, טורי,
ש גדיש יטי שנתיים, מזה ולבית לחיים

בן־גילה. הוא
 לבלינצעם בירושלים בית־קפה יש לשי

תו בו עושה ושמירה וגלידה, ופנקייקס
 הקריינות אחרי בשבוע. יומיים של רנות

ומש הדלפק מאחרי מתייצבת היא ברדיו
הלקוחות. את רתת

 הישנה בדירתה מתגוררים עדיין השניים
 בעין־ ישן בית קנו כבר אבל שמירה, של

 ברגע כאוות־נפשם. אותו ומשפצים כרם,
אליו. יעברו גמור, שיהיה

 לצאת במקום הזוג, בני של הרב לצערם
 באבעבועות־רוח, שמירה חלתה דבש לירח

 שמירה אבל נעים, לא בכלל שהיה מה
בחיוך. הכל מקבלת
 מטפל הטרי שבעלה מכך נהנית היא

עניין. מזה עושה ולא בה
להם. מגיע טוב כל

הריון
בשחקי□

 והטלוויזיה הרדיו לשדרן מגיע טוב מזל
 על, אל דיילת היפה, ולאשתו כנר דן

 בהריון. דפנה למה? טוב ומזל דפנה.
 ימים, כמה בהלם היה דן לדבריה, אומנם,

 הוא הרעיון, את שעיכל אחרי עכשיו אבל
החו בסוף שנמצאת דפנה, באמת. מאושר

 לטוס ממשיכה עדיין להריונה, השני דש
פברואר. חודש סוף עד רק אבל

כנר ודן דפנה
בבית לשבת

 רצינית חופשה השניים יקחו אחר־כך
 הם בדרום־אפריקה. כנראה לנוח, ויסעו
 ולמרות ברמת־דניה, לגור מזמן לא עברו

 הצד על בה התאקלמו הם שכורה שהדירה
ביותר. הטוב

 איך הושבת כבר ,29 בת שהיא .דפנה,
 העבודה סיום בין החודשים את להעביר
 32דד בן דן אבל הלידה, ועד כדיילת
 על ותשמור בבית תשב שאשתו מעדיף
עצמה.

 מנבאים כולם אבל בת, רוצה דפנה
בן. לה

א ה, ל  ברורי
א מכונית ל

לי, הובהר השבוע הוטעיתי. מצטערת.
 (העולם זה במדור שפירסמתי הידיעה כי

הבינ העסקים איש אודות על )2109 הזה
חסרת־בסים. היתד, גורמן פליקס לאומי

 ידידה כל אין גורדון למר כי מסתבר,
 לשאת גם עמד לא ובמילא ברוריה, בשם

 שגם אם־כן, ברור, לאשה. כזאת ידידה
כל מכונית פלונית אותה עבור רכש לא

שהי.
 בפני צערי מלוא את להביע אלא לי אין

 לו שנגרמה אי-הנעימות על גורדון. מר
הפירסום. של בעטיו


