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ו המפורסם והטלוויזיה הרדיו שדרן
 הם הלוא היפהפיה, אד־על דיילת אשתו׳

פטנט. המציאות פשוט כנר, ודפנה דן
 אד שהם שמועות שפורצות פעם בכל
 כולם את מפתיעים הם מתגרשים, טו־טו

להריון. ונכנסים
יו אני בהריון, לא כנר דן לא, לא,
 קצת שבלעדיו איתי תסכימו אבל דעת.
הש שפרצו הקודמת בפעם הנה, אז קשה.

ל נכנסה דפנה זאת. עשו הם מועות׳
 הבכורה בתם את טוב במזל וילדה הריון

חודשים. עשרה בת היום שהיא עינכד,
 שמועות נפוצו שוב לאחרונה, והנה,

ב כנר מישפחת בבית בסדר הכל שלא
מאז הנמצאת היפהפיה, הדיילת ירושלים.

כנר ודפנה דן
שמועה כל טל ילד

 תשלום, ללא בחופשה התינוקת לידת
 ולאחרונה ברומא, בפאריס, תדיר נראתה

 נשאר האלגנטי הקריין ואילו בניו־יורק,
התינוקת. על ושמר בירושלים

 השמועות חרושת כשהתחילה מייד אז
 הדיילות, לחברותיה דפנה הודיעה לפעול,

 בהריון. שוב שהיא לי, להודיע שמיהרו
 העבודה. את להפסיק בבקשה שמועות, אז

 מישפחת. אצל בסדר הכל !גירושין אין
ב ושיהיה בדרך תינוק יש ואפילו כנר
מזל.

□נאי הרבנית

 משהו? לכם אומר בנאי, אורנה השם
 בתל- היתה היה :אזכיר ששכח למי

 את ששיגעה נורמלית, לא חתיכה אביב
 מיכנסיים עם בקייץ הלכה היא הגברים.

ה כשהתנועה חזייה, בלי ובחורף קצרים
 לשרוף אפילו חלמה לא עדיין פמיניסטית

 גם היתה היא ההפגנה. בשביל אותה
 פופיק של גאון, יהורם של חברה

 גברי הגשש עם התחנה ולבסוף ארנון
בנאי.

 בנאי, אורנה על מדברת אני רבותי, כן,
הרא ואשתו במיקצועה, סרטים עורכת
 שנולד אחרי קצר זמן גששנו. של שונה
 וניהלה מגברי אורגנה התגרשה קטן גשש
יושע. יקי הסרטים במאי עם סוער רומן

 חזרה מיושע, שנפרדה אחרי קצר זמן
 במקום חרדית. יהודייה והפכה בתשובה

ה את שכיסו שמלות, קצרים, מיכנסיים
קרסול.
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 שעברה בשנה עברה דותן, אירית

 פירסו־ מלווה שהיה מאד, קשה משבר
 עזבה שבה שנה זו היתד, רעשניים. מים
 שלה התינוקת עם הסתתרה הבית, את

 הרכילות, טורי את מילאה בבית־מלון,
טי עברה דותן, דודו מבעלה התגרשה

 אירית ורבותי, גבירותי והנה נפשי פול
 ואיך הסום. על שוב והיא התאוששה

׳ 1 יודעת אני
 הוזמנה אירית היה: כך שהיה מעשה

 שהיא למנחה סיפרה היא ראיונות. לערב
 כאשר וכר, מאוששת משוקמת, מאושרת,

 השיבה חבר, לה יש אם אותה שאל
הפתעה. היתה זו ״כן״. :בשלווה
 המנחה ההתחלה. רק היתד, זו אבל

 אירית החבר. את עיניו במו לראות דרש
יושב שלה שהחבר והודיעה, היססה, לא
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 דרושים במדור פורסמה כחודשיים לפני
 זוג המבקשת מודעה הכפול, הלוח של

סו וחובבי צעירים ואשה בעל ישראלים,
ב ישראלית מישפחה אצל לעבוד סים,

 למודעה שענה מי פאריס. ליד אחוזה
המיליונר של למישרדיו לסור התבקש

(כמדים) פאר ויוסי דותן אירית
מזמר שידרה חוט

מילצץ ובריג׳יט ארנון
ובסומיס בילדים לטפל

 בתל- קרליבך ברחוב מילצ׳ן, ארנון
 מנכ״ל עם נפגשו הזוג שבני אחרי אביב.

ה המיון את ועברו מילצ׳ן של חברתו
 החלומית הגג לדירת הוזמנו הם ראשוני,

ה עם נפגשו שם בהרצליה, ארנון של
ובעצמו. בכבודו מיליונר

באחוז מגדל מילצ׳ן האדון כי מסתבר
מני ילדיו שלושת את פאריס שליד תו

 בריג׳יט. השיער, כסופת ליפהפיה שואין
 הילדים אך התגרשו, כידוע. השניים,

לע- אפשר מה אבל ארנון. אצל נשארו

 אורנה התחתנה בתשובה, שחזרה אחרי
ש מארצות־הברית, בתשובה חוזר עם

 בבני־ברק. התגוררו השניים כרב. הוסמך
 וחבשה החלק שיערה את גילחה היא

 הפכה דקת־הגו והנערה לראשה, שביס
מלאה. אשה
 ילדה, ואורנה רבים ימים חלפו לא
בנות. שלישיית טוב, במזל

 רכשה תורה, בלימוד עסוק בעלך, בעוד
 בד אותה, וניהלה בבני-ברק חנות אורנה

הבנות. וגידול תורה לימוד עם בבד
 הסתדר הכל לא לעשות, אפשר מה אך
 מפי התבשרתי אלה בימים בספרים. כמו

בתשובה, החזרה בשטח ומודיעי מכרי

 ושהוא פאר יוסי ששמו וסיפרה באולם
 דקות שתי חלפו לא הקבע. בצבא רב־םרן

 עלה פאר יוסי והרב-סרן ההצהרה, מרגע
 זוגתו, לצד עמד מדים, לבוש הבמה, על

ואני יום 37 בדיוק מכירים ואני ״אירית

החונש אל צררה
 ויולדים מתחתנים אוהבים, כולם לא

שמתגרשים. אנשים גם יש ילדים,
 שר של במשפחתו הם הגירושין הפעם
 גד לשעבר, שר-התחבורה ולא לשעבר,

 אל־על, דיילת נלד! עם שהתחתן יעקוכי,
וה שר-המיסחר אלא מאד, מאושר ונראה

 הנראה כר־לם, חיים לשעבר, תעשייה
מאד. מוטרד האחרונים בימים
 מתגרש אינו ברוך־השם, בר־לב לא,

 אשתו ועם איתו בסדר הכל חם־וחלילה.
 מבעלה שמתגרשת זוהר, בתו, זוהי חמר.
חיים.

 התפוצות בבית במדריכה העובדת זוהר,
המפור החתיכות אחת היתה בתל-אביב,

 אביה לה רכש שם באילת, ביותר סמות
 חיים בעלה את הכירה גם שם דירה.
הרפתקן. גם אומרים ויש צוללן, שהוא
 בתו החתיכה, בין הנישואין חיי אך

 שירטון. על עלו והצוללן בר־לב, של
 השניים׳ עומדים מספרים, כך אלה, בימים

 בדירה נשארת זוהר גירושין. סף על
שמכיר מי לצלול. ממשיך חיים ברעננה,

 כידוע, מיליונר, עסוק. הבן־אדם שות?
 יום כל טס והוא פשוט׳ מיקצוע לא זה

חו פאריס-רומן־לונדון־ניו־יורק-תל־אביב,
לא? הילדים, על לשמור צריך מישהו פשי.
 אבל אומנת, ויש מבשלת שיש נכון אז
הפט ומילצץ צרפתית מדברים הם מה,

 בארץ, נולדו שכולם שילדיו, רוצה ריוט
בשפ ידברו עבריים, שמות ולשלושתם

אנג בצרפתית, רק ולא האלמותית תנו
וכו׳. לית

 זה שבדית חתיכה עם גר שהוא זה
 יכול לא שכמותו מיליונר אבל אחד, דבר

 את לו תגדל שחתיכה לעצמו להרשות
שבדית. אותם תלמד ועוד הילדים
 שייבחר? לזוג המיליונר מבטיח ומה

 בית פלוס משכורת, לחודש דולר אלף
 בילדים שבטיפול התענוג פלוס באחוזה,

אר סוסים, סטייל שלהם, ובבעלי־החיים
 שזה חושבים אתם אם וכו/ שפנים נבות,

 הקודם הישראלי הזוג למה אז חלומי,
 זמן אחרי התפטר מילצ׳ן בילדי שטיפל
קצר?

 היא וכעת מבעלה, התגרשה אורנה כי
 אורנה בעצמה. בנותיה שלוש את מגדלת
 על-ידי נשלחת והיא אור־לגויים הפכה

ל נפשות לעשות התורה גדולי מועצת
העולם. ברחבי יהדות

 חגיגית במה מעל כאן, להודיע רוצה
 את אוהב אני מתארסים. אנחנו כי זו,

 שנה עליה שעברה יודע אני אירית.
 שעומדת לכם להגיד רוצה ואני קשה,

 בלתי־רגילה.״ אישיות פה, לפניכם,
 מבט הגברי ברב־םרן הביטה אירית

חגי והודיעה פנים, לשני משתמע שאינו
 אחר- שלי.״ השידרה חוט הוא ״יוסי : גית
 ואז אוהבים. של שיר ביחד השניים שרו כך

 את מלווה הוא כי לאומה, הקצין סיפר
 שהוא מפני שלה, ההופעות לכל אירית
 עושה. שהיא מה בכל להשתלב רוצה
 הרב- ,הזמרת נוסעים ביומו, יום מדי וכך,
ומופיעים. הארץ ברחבי והגיטרה סרן

 או בעל שעם מספר בר־לב זוהר את
 תמיד הבחורה לדאוג. מה אין בעל- בלי

שלה. החזק הצד זה הרגליים. על נופלת

כר־רם זוהר
הרגליים על תמיד

י ג ו ר1ח פ
 רב בצער לכם סיפרתי שבוע לפני רק

 מרווקינו אחד של אובדנו על קודר וביגון
 מלהקת אולארצ׳יק אלץ המקסימים,

אמ של לטובתה איבדנו שאותו כוורת,
 הזדמנות באותה נידיורק. בת ריקאית
 של כוורת ללהקת שחברו לכם סיפרתי

המ פגינגשטיין, מאיר אולארצ׳יק,
 אז בגולה. הוא גם נמצא ״פוגי״, כונה

 נכון יותר או בשבילכם, חדשות לי יש
 אף לאל, ותודה ארצה חזר פוגי בשבילכן.
 מאיתנו. אותו לקחה לא עוד אמריקאית

 אותו וחפשנה בנות, וראנה, צאנה אז
מס כמוהו אמנים שבהם בבתי־הקפה,

תובבים.
 1 על נעול לא הבחור צ׳אנס, עוד יש

 הרבה שאין איתי ותסכימו אחת, אף
 1 שמסתובבים ותשע עשרים בני בחורים

בשטח. פנויים אלד, טרופים בימים


