
ביטוח ע□ אהבה
 צצים גירושין, של מערבולת מתוך
הנג יפים אהבה סיפורי כמה לפעמים

 הדרמה את זוכר אינו מי בנישואין. מרים
 מנהל כאשר כשנתיים, לפני שהתחוללה

 זנח בן־הרצל, יעקב הרדיו, ואיש עינבל
יהודית המורה־עיתונאית, אשתו את

 הזמרת היא אז בו שזכתה מי אוריין.
 סערת עורר הזה השובב הצמד גל. גירה
 מפני שלנו, הפיצפונת בתל־אביב רוחות
 נכון דאז. בעלה את למענו עזבה שנירה
 שהם להסביר אחר־כו ניסו ויעקב שנירה

הנישו בגלל זה של לזרועותיו זה עפו

הרצל כן־ ויעקוב אוריין יהודית
— להיות לא רק

תואר עם זרוקה
 ההורים אומנם, הצלחה. •סיפור לי יש

 למה יבינו לא אותו, שיקראו מביניכם
 זה לדעתם הצלחה. סיפור לו קוראת אני

 והדרדרות. כישלון של סיפור לבטח, יהיה,
 רותי הזאת, שהבחורה לי האמינו אבל
רוצה. היא מה יודעת גרי,
 הילדה היתה שהיא בכך התחיל זה

 התגלה כאשר שלה. ההורים של הטובה
 את כמובן, הגדיל זה, חתיכה, גם שהיא

ההורים. של גאוותם
 את שולחים כאלה? הורים עושים מה
שתת בתיקווה באוניברסיטה, ללמוד בתם
מהנ כזה מהוגן, חתן וגם תואר גם פוס
אוהבות. הדודות שכל כמו רופא, או דס

והשיגה ללמוד אומנם הלכה, רותי, אז

גרי רותי
נוישפטיס לא רק

 אף אך מהם, אחד כל של האומללים אין
 נשואים הם כיום להם. האמין לא אחד

 נירה. של בתה עם יחד ומגדלים בנחת
מה אוריין, יהודית על אז ריחמו כולם

כפוית שרווה
 הזה, למקום לו, יש מה יודעת לא אני

חלו לשם. בורחים כולם שהם מגדיאל,
אפו בתיה הציירת היתה החלוצות צת
 בתה עם הזה היום עצם עד שם שגרה לו,

 בן־אמוץ. דן של בתו גם שהיא נעמי,
 שמו־ בן־זאב, דורי שם גרו אחר-כך

 ומי רוטבליט, ויענקלה קראום ליק
הצ הזאת הכפרית החבורה אל והנה ? לא

 זילבר, אריאל הזמר אלה בימים טרף
ארי נם־ציונה. את מגדיאל לטובת שעזב

 חברתו עם יחד כפרי בבית לגור עבר אל
 יפהפיה בלונדית דוגמנית שהיא רחל,
 של בנו גילה. שלה הבת ועם והכל,

 ב- שלו אמא עם מתגורר רועי, אריאל,
רמת־אביב.

 לא חתן על אבל עורכת-דין, של תואר
המסו כל בכלל. איתה לדבר מה היה

ש ופיצעי־הבגרות, המישקפיים עם דרים
 בעיניה חן מצאו לא רצו, שלה ההורים

 אחת, על שמו לא הנחמדים, והזרוקים
מכובדת. עורכת־דין שהיא

 נסעה כאשר בא רותי של בחיים המהפך
 כטיול, סתם התחיל זה לארצות־הברית.

 לה שאגרה ויפה צעירה בחורה כל כמו
 אחרי מהפך. באותו והסתיים כסף, קצת
 החצי־ישרא- אנג׳לס בלוס חודשים כמה
 הפכה הרבע-ישראלית, ובניו־יורק לית,
 עצמה, על מעידה שהיא כמו גרי, רותי

זרוקה.
 ברזל: חוקי כמה עם ארצה חזרה היא

 חברים יותר אין עריכת־דין, יותר אין
ואי נואיבה הרבה זה שיש מה מרובעים.

חגי באירועים סנדלים בחוץ, חולצות לת׳
, היום־יום. בחיי יחפות ורגליים גיים

זרוק. הכל — בקיצור

אבניאון איתן
גרושה —

 כל-כך לא היא ובבן, המסכנה? תעשה
 בצע־ שבועות, כמה לפני להיפך. מסכנה.

 החדש הבעל שוב. נישאה ובשקט עה
 הסנה, חברת־הביטוח מנהל אלא אינו

הדיעות. לכל טוב שידוך אבניאץ. איתן
אש כישרוניות. אותן אוהב עצמו איתן

 דליה, ילדיו, שלושת ואם הראשונה תו
הני חיי כאשר ועיתונאית. ציירת היא

 השניים החליטו יפה, עלו לא שלהם שואין
להיפרד.

הנע בין להכיר אז דאגו טובים ידידים
המאו לכלה יהודית. והנעזבת איתן זב

הרא מנישואיה אחד ילדים. שני שרת
 בן־הרצל. ליעקב מנישואיה והשני שונים
 השניים כאמור. ילדים, שלושה יש לחתן
 אלה ובימים אמריקאי דבש לירח נסעו
לב. וטובי שמחים הצדדים וכל ארצה חזרו

לסלאו חגה
לבד לא רק

ממצריים
 כמו מתח עם חתונות מעט מכירה ־זני

 האחרון, שלישי ביום שהיתר. החתונה
 לא שהחתן שחששו לא זה זאב. במצודת

 לא שהכלה גם חששו לא וכמובן, יגיע.
 היה לא הקרואים אחד אם אבל תגיע.

החתונה. נערכת היתד, לא בא,
 י אלעד, אבי של לחתונה מתכוונת אני
 ,עם וייצמן, עזר שר-הביטחון של נהגו

אשכנזי. שושי ליבו בחירת
 ן של הנהג סתם לא הוא אלעד אבי

 הבוס סתם לא הוא ושר־הביטחון וייצמן,
 ן עוד החלה השניים בין הידידות אבי. של

 כאשר דיין, רות של הנהג היה כשאבי
 !של וגיסתו משכית מנהלת עוד היתה רות
וייצמן. עזר

 י ד.יפ־ היא משכית, את דיין רות כשעזבה
 מנהל אז שהיה עזר, אל אבי את נתה

 שהוא בכך התחשב לא עזר פרטיות. חברות
לעבודה. אותו ולקח דיין של גיס לא כבר

 עבר כשעזר יחד.־ הזמן כל השניים מאז
 הלך הליכוד, של הבחירות במערכת לעבוד

 שר־הבי־ להיות מונה כשעזר איתו. אבי
 נהגו והפך לממשלה אבי הצטרף טחון,

שר־הביטחון. של
יכולים אתם כזו, יחסים מערכת עם אז

 | היה בהם שהאחרון קצרים, רומנים ניהלה
 ן שאדטדטו חשבו שכולם יווני, בחור עם
 אותו הכירה היא החופה. אל צועדים הם

 והת־ למיספרה נכנסה ביוון, שטיילה בעת
ב כסף בהרבה זכה היווני בספר. אהבה

 לחנה והציע ארצה הגיע טוטו, הגרלת
 חנה העולם. סביב טיול עימו לערוך
 שלי הקאריירה תודה, ״לא :אז אמרה

לבילויים.״ קודמת
 קאריי- של קונפליקטים לה אין גבי עם

 מופיעים ששניהם מאחר בילויים. או רה
 לוותר צריכה היא אין ערב, מדי ביחד

ליל ואב גרוש הוא גבי תענוג. שום על
וחצי. חמש בת דה

לחופ השניים נסעו כשבועיים לפני
 היווני הספר כך על שמע בנואיבה. שה

 חנה הסברים. לקבל כדי ארצה הגיע ומייד
 על לתופף הצליח שהמתופף בפניו הודתה
 ממשיכים וגבי וחנה ויתר, היווני ליבה.
שלהם. העליז ברומן
 את אך מדברים, לא עדיין חתונה על

 אם אז כמיקדמה. לוקחים הם ירח־הדבש
 שהחיים מספרת חנה את ישמע מישהו

 להאמין לא בבקשה ירח־דבש, לא הם
* לה.

 בחתונה, שהיה המתח את לעצמכם לתאר
 היה אבי, התחתן שבו יום שבאותו מפני
 וההתרגשות הטלפונים באלכסנדריה. עזר

 להגיע יספיק עזר אם כולו, היום במשך
 של יומו את שמילאו הם לא, או בזמן
כלולותיו. ביום הצעיר החתן

 עזר הכום. את שבר אבי הגיע. עזר
שמחים. הביתה חזרו והכל הכלה, עם רקד

ה אהב
ם ם ע פי תו
 לסלו חנה השחקנית עומדת ערב-ערב

 יחד הקהל, את לשכנע ומנסה הבמה על
 ירח- אינם החיים כי יגיל, גדי הבדרן עם

 זאת, בכל הם, החיים עבורה אך דבש.
 המוצגת זו, בהצגה מצאה חנה ירח־דבש.

אהב נושא גדולה. אהבה שנה, כחצי כבר
 הרש־ גכי ההצגה, של המתופף הוא תה

,? בי  מתנהל חודשים ארבעה וכבר קו
השניים. בין הסיפור
 יגיל גדי את המלווה ,30ה־ בן גבי

 גם הצטרף שנים, שמונה מזה כמתופף,
 את עינו צדה שם שלו. האחרונה להצגה

לפעם שמפעם עליזה, רווקה ,26דד בת חנה


