
שנחת במי

 שיהיה להם מגיע ממש להם, מגיע
 עלוי■ אל־על לקברניט מתכוונת אני טוב.
 של בעיצומו עתה הנמצא פרסמן, כא

 הדיילת ולידידתו שלו, ההברחות מישפט
 על לידו יושבת היא שגם אדר, ,מיכל
 הבנתי, אם אותי תהרגו הנאשמים. ספסל

ממנה. רוצים מה שלה, כתב־האישום לפי
 הן ואלה המישפט, של מהבעיות חוץ
 עוד האלה הזוג לבני יש גדולות, בעיות

 של אשתו זה אחת בעיה בעיות. כמה
 כל לא היא דליה. ילדותיו ואם פרסמן

 שדליה לא גט. שלה היקר לבעל נותנת כך
 נעצרה היא גם העניין. מכל סבלה לא

 לשבת נשלחה ועוד המישטרה על־ידי
 בעלה, של הפילגש מיכל, צרתה, עם ביחד

 מרחמת בדיוק לא אני אבל התא, באותו
עליה.
 לא אם עליה ארחם לא יותר עוד אני

 מה לה שיוודע אחרי לעקיבא גט תתן
 הדיילת מיכל, לכם. לספר עומדת שאני
להפ תצטרך מצליחה, דוגמנית גם שהיא

עומדת פשוט היא לעבוד. מעט עוד סיק

י

אדר ומיכל פרסמן דליה פרסמן, נורית
ולידה חתונרד

 או הצאצא כי בטוחה ואני אמא, להיות
 ולמיכל, לפרסמן אורה יביאו הצאצאית

 ימשיך ל זיג בנימין תת-ניצב אם אפילו
אותם. לשנוא
שימ עוד ממתינה שלנו לקברניט אבל

 נורית, שלו, הבכורה הבת בלב. אחת חה
אפי ביופיה מביישת שלא משגעת חתיכה

 חתיכות הכי הדוגמניות החברות את לות
 בשעה עומדת שלה, אבא של החברה של

 נמצאת נורית להינשא. ומוצלחת טובה
 שנים כמה הולכים־קבוע של בסטטוס כבר
היא האמת אמנון. בשם חמד בחור עם

 של- כיוון קבוע, הולכים כך כל לא שהם
 שבגללה קשה, תאונת־דרכים היתה אמנון

 בתל־השו־ חודשים הרבה כבר שוכב הוא
 נאמנה הזה הזמן כל היתד, נורית אבל מר.
 בכלא שלה ההורים אצל ביקור ובין לו,

מצ תמיד עורכי־דין, עם התייעצות לבין
 הם עכשיו לתל־השומר. לנסוע זמן אה

ל שאירע באסון להתחשב שלא החליטו
להו שאירע באסון להתחשב לא אמנון,

ולהתחתן. — רים
 עם מאושר להיות שלא אפשר איך אז
פרסמן? אדון כאלה, שמחות שתי

שלווה בשביל להתחתן
 היתד. דותן דודו של השניה ״החתונה

 הראשונה מהחתונה עליזה יותר הרבה
 לנתניה, שבאו הבוהמה אנשי קראו שלו,״

 הבדרן עם לשמוח כדי הבלו־ביי, למועדון
חתונתו. ביום

ה המנחה־בדרן שדודו, לשכוח קשה
אירית לזמרת בעבר נשוי היה. עליז,

 את בזמנו הסעיר גירושיהם סיפור דותן.
 למשבר־לידה נכנסה אירית מכריו. כל

 ד,פנ־ עם מסעיר רומן לעצמה ודימיינה
 אופיר. שייקיה טומימאי־שחקן־בדרן

 כאשר לבית־המישפט, אפילו הגיע הסיפור
 על תביעה הגישו ולידיה ואשתו שייקה
את שפירסם השבועון נגד דיבה הוצאת

דותן ודודו מירי
חדש דף

 בתביעה, זכו ולידיה שייקה הזה. הסיפור
 דף פתח והשובב התגרשו, ודודו אירית
 כהן. מירי הלבורנטית עם הפעם חדש.
מעי מתרחקת אירית, כמו שלא היא,

 אחרי לחזור ומעדיפה ומהבוהמה תונאים
 זה, בגלל או זה, למרות הביתה. עבודתה

אמת. על מאוהבים השניים לי נראים
 להתחיל שאוכל כדי איתה ״התחתנתי

 ״אפילו החתן. הסביר מהחיים,״ ליהנות
להת לי מותר אם מאירית רשות שאלתי

 כך על תקרא שהיא רציתי לא חתן.
 דודו סיפר הסכימה,״ אירית בעיתונים.

שלו. הנישואים ביום
 לדבר מפסיק לא שהוא הרגשה לי יש

 בכל אירית, עם לו שקרה מה כל על
מה להיפטר דרכו שזו בגלל הזדמנות,
 עכשיו התחתן שהוא אפילו ההיא. טראומה

 א״־ית של שמה את מזכיר הוא מירי עם
 לדאוג צריך שלא היא האמת פעם. בכל
 ולפי הקבע, בצבא קצין חבר, לה יש לה.

 היא ממנה שקיבלתי האחרונים האיומים
איתו. להתחתן רוצה גם

 אחרי לעבודתם מיד חזרו ודודו מירי
 שלה למעבדה חזרה מירי החתונה. יום

 מקווה הבוהמה וכל שלו, למופעים ודודו
 שקט. קצת לנו יהיה הזה מהכיוון שלפחות

 האלה שהנישואים לו איחלו ידידיו כל
 השניים ערכו החופה את לתמיד. יהיו

 ערכו מכן לאחר ויום המישפחה בחוג
הו נמוכה שחרחורת, מירי, המסיבה. את
 קרוביה כל מרוקו. ילידת היא ורזה, מה

 עוגת- להם חיכתה במקום לחתונה. הגיעו
 עמדו כאשר קומות. שלוש של חתונה
שו הזמרת את דודו הזמין אותה, לפרוס
התח הקומה את לפרוס דמארי שנה
 טולידנו אבי את הזמין אחריה תונה.

 סכין לו יש ״כי השניה, הקומה את לפרוס
 תוך החתן. דברי לפי מרוקאי,״ הוא —

 בריקודים. כולם יצאו העוגה אכילת כדי
 של שיריה את השמיעו לפעם מפעם

ברמקולים. דמארי שושנה
 לאדון במזל שיהיה אז שקט. שיהיה רק

 את להפריע לא ובבקשה דותן, ולגברת
השכנים. מנוחת

חדש רומן
הבחו על לכתוב צריכה שאני פעם בכל

 ורחימו. בדחילו זאת עושה אני הזאת, רה
 רונית היתד, צוציקית, הייתי עוד כשאני
 שלי. המאוויים לכל ושיא סמל רינת

 מלכת- גם מצליחה, גם חכמה, גם יפה, גם
 שידוך עם התחתנה וגם עשירה גם יופי,

מצויץ.
 מעמד החזיק לא שהשידוך זה על אז
 שמעתי כאשר יודעות. כבר אתן לנצח

 אבל רונית, בשביל הצטערתי זה על
תמהר שרונית חשבתי בשבילנו, שמחתי

רינת רונית
גוי הוא אם מה אז

 שהסיבה כששמעתי בעיקר, לארץ. לחזור
 ישראלי איזה היה בעלה לבין בינה לקרע

 שהיא בטוחה הייתי ללוס־אנג׳לס, שהגיע
תחזור.
 כל־כך. בטוחה לא כבר אני עכשיו אבל

 שב- ,חדשה, אהבה יש שלרונית מסתבר
האה שזו נשבעה היא שלה ידידות אוזני

שה מסתבר אבל והסופית. האחרונה בה
 הצליחה רונית יהודי. כל־כך לא בחור

 שהבחור בארץ שלה המישפחה את לשכנע
 יהודי, לא שהוא אסון לא ושזה נהדר, הוא

יהודי. להיות יכול עוד שהוא מפני
 אני מי מסכימה, המישפחה עם אז

יפהפיה. לך טוב כל לכך? שאתנגד

הגדול חפיווס
חתו על לכם להודיע שמחה שאני כמו

 להודיע שמחה יותר עוד אני ככה נות,
 בניגוד כך, ואחר שנפרדו זוגות על לכם
 מתכוונת אני הפעם חוזרים. התחזיות, לכל

 היפהפיה ואשתו טולידאנו אבי לזמר
ליאורה.

 בלב, קרוץ' לי עשה זה איך זוכרת אני
 לא כן וגם נפרדו, שהם לי נודע כאשר

במיו כאב זה שלהם במקרה יפה. כך כל
 למופת, אשה היתד, שליאורה משום חד,

בארץ אבי, של קשות תקופות אותן ובכל

טולידאנו ואבי ליאורה
חזרה בדרך

 הצליח כך כל לא שבהן ובחוצלארץ,
 כאשר דווקא אז לימינו. עמדה כזמר, לו

 הדרך על עולה שהוא לו נדמה היה
משבר. פרץ הופ, — הנכונה
 שה־ לכם להודיע שמחה אני עתה אבל
 את מלווה פעם עוד הזה היפה קישוט
 נחזיק בואו ביניהם. בסדר ושהכל הזמר,

 ושלום שחם כדי אצבעות, כולנו להם
משהו. פעם שוב יקרה לא


