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 לפני !לבנאדם עושה הזו שהניו־יורק מה
 הפסל מישפחת עברה שנים חמש איזה
יג בניו־יורק. להתגורר תומרקין ינאל

 החליטו הקטנה ובתם נעמי אשתו אל,
 אז שהיתה בעיר, שנים כמה להתגורר

בעולם. האמנות של הכעבה
 שניו־יורק להבין, ליגאל לקח שנתיים

הקטנ לארצנו חזר והוא בשבילו, לא היא
 הסיבה, שם. נשארה נעמי והנחמודת. טונת

 לומדת עדיין הבת היתה: לפחות, הרשמית
 ללימודים להפריע צריך ולא בבירדספר

שלה.
 ארצה, השתיים הגיעו חודשים כמה לפני

 בת כבר שהיא הקטנה, והתומרקינית נעמי
 יגאל מצאו הן הלימודים. את וסיימה 18

 אהב הוא רווק. יגאל יותר: נכון חדש.
 אהב החתיכות, את אהב הבדידות, את
 לוותר הסכים ולא המיפרשיות, שייט את
 החליטו ובתו שאשתו משום רק אלה כל על

הביתה. לחזור פתאום
ה אבל כן. דווקא ניסה. לא שהוא לא

 עזב שעבר בשבוע שחשוב. מה הן תוצאות
 תל- בלב שלו דירת־הפנטהאוז את יגאל

שכורה. בדירה להתגורר ועבר אביב,
לבד.

מלבה
לילה !מועדון

 בתל- ומשגעות יפות חתיכות המון יש
 יפה גם שהיא ימוד, רינה אבל אביב,

 רק יש אמיתית, מים־תבל וגם אמיתית
 שלמען שלה, לחיי־האהבה שדאג מי אחת.

ה בזמן לכותרות מחוץ קצת היו האמת
 לא אופן, בכל אני, להירגע. יכול אחרון,
לה. שדואג מי יש פשוט כי דואגת,

ג •

מור רינה
בארץ לאהוב אפשר

מת הטוב, הטעם בעלת היפה, הנערה
 יחסי-הציבור כמנהלת בכבוד עתה פרנסת

 המון לה ויש בתל־אביב, הילטון מלון של
השפות. בכל מחזרים,
 יותר יש בןיייפורת שבשוקי כנראה

 רינה עובדה, המחזרים. יתר בכל מאשר
 מאשתו, עתה זה שנפרד שוקי, בו. בחרה

 מועדון- והמנהל לוין, ציפי הדוגמנית
 של בליבה מקום לעצמו הבטיח לילה,
 יפה הכי כזוג עתה נחשבים והשניים רינה,

בארץ.

ל בניגוד בני־אדם, גם הם כדורסלנים
 אלילים. סתם שהם בעיר, הרווחת דעה

 הכדורסלנים מרבית אצל הבולטת התכונה
מצלי הם ואם שלהם. הגובה כמובן, היא,
 בהערצה זוכים הם לסל, לקלוע גם חים

 אך בעיות. בלי אלילים, והופכים המונית
 גם צריך נחשבות, לסל קליעות רק לא

 על למדו זאת האשה. אצל בול לקלוע
 ארצח שעלו אמריקאים, אלילים שני בשרם

הכדור. בעיקבות
תל־אביב, הפועל של הכדורסל שחקן

 שנים כמה לפני הכיר לייבוביץ בארי
שהת כרכה, דינה היפה הדוגמנית את

 שאולי, טדי אחר, מגבוה אז גרשה
בעס מצליח אך לסל, קולע אינו שאמנם

 ועד ונישאו, התאהבו ובארי דינה קים.
 שמועות גונבו לאוזניי אך בסדר. הכל כאן

 השניים של הנישואים שבחיי עקשניות,
 זה וחזרו נפרדו הם סערות. מתחוללות

 האינפורמציה מקורות לפי והפעם, זה. אל
 הטוענים יש נוספת. בפעם נפרדו הם שלי,

וכי לרבנות הזוג את תדחוף זו פרידה כי

כרכה ודינה לייכוכיץ כארי
— עוברת לרבנות הדרו

 תל-אביב מכבי ושחקן לייכוכיץ, כארי
 מנקין, אריק הלאומית והנבחרת לשעבר

 הם בוכבי־כדורסל. של בתכונות ניחנו
 שהם זה לסל. לקלוע יודעים והם גבוהים,
 לא אקסטרה, זה יפי־תואר גם במיקרה

 עשו האלה החתיכים שני בקיצור, חובה.
 התחתנו — עושים אחרים שחתיכים מה
צרו התחילו וכאן ישראליות. נשים עם

תיהם.

 והיא הבית את עזב הוא רציני. הקרע
 הדוגמנות. מילבד אחר, עיסוק לה חיפשה
 במועדון־חברים עובדת היא אלה בימים

שלה. האקס של
פנינה את הכיר המשגע מנקין אריק גם

חן יעל
טריות חדשות

עשת גידעון
משתלמת הסבלנות

 סקופ. ממש השבוע. של הסיפור זה
 שמכיר מי חן? יעל את מכירים אתם

אותה מכיר שלא ומי אותה, אוהב אותה

 יומן — השבוע עורכת יעל, מפסיד. —
 מעורכות־החד־ ואחת בטלוויזיה, אירועים

 סיפור היא לנו, שהיו ביותר הטובות שות
 המיקצועיים שהחיים בעוד עצמו. בפני

 לא הפרטיים שהחיים הרי פנים, לה האירו
 בוודאי שלי הוותיקים הקוראים אבל כל-כך.
 יהיה שהכל אמרתי תמיד שאגי זוכרים,
בסדר.
ששת־הימים, במילחמת התאלמנה יעל

מנקין ואריק פנינה
כפר־גילעדי דרך —

 כאשר צעירה כה היתד, היא בארץ. שלו
 אהבה פנינה אותה. הפסיד שצה״ל התחתנו,

 היה שהוא העובדה את ובעיקר אריק, את
התחתנו. והשניים כדורסל, כוכב
הת הכל בתל־אביב, שהתגוררו זמן כל
 מנקין כשהחליט אד מי־מנוחות. על נהל

 את שם ולאמן כפר־גלעדי לקיבוץ לעבור
 פנינה גילתה המקומיים, שחקני־הכדורסל

ה את נטשה היא לה. חסרה שתל-אביב
 לתל- וחזרה שלה, היפה הבעל ואת קיבוץ
 מועדון- באותו ולעבודה ולחברה אביב

דינה. עובדת שבו חברים
 סידור אלא אינו זה שכל מקווה מאד אני
״פסק־זמך. שנקרא מה — בילבד זמני

 עם ביופיו משגע רומן לה היה ואחר-כך
 אנטבה. גיבור נתניהו, (״יוני״) יונתן
 המיכתבים את יוני כתב שלה יעל זו היתד,

 ידידים ממש היו השניים שלו. יפים הכי
טובים.
 יעל על שמענו לא יוני של נפילתו מאז

 סיפור, איזה היה פעם מדי רומנים. ועל
 סתם, שזה מאד מהר הסבירה יעל אבל
 היא חודשים כמה לפני כאשר רציני. לא

 הטובים החברים כל קיוו לחוצלארץ, נסעה
 היא לא, אבל חתן. עם משם תחזור היא כי

החב לכל שנסעה, כפי ממש לבד, חזרה
י זה. בגלל עצוב קצת היה שלה רים

 לחוצ־ לנסוע צריך שלא מסתבר והנה
ה בסביבה להתבונן פשוט אפשר לארץ.

 עקשניים חיזורים אחרי בירושלים. קרובה.
ץ סוף־סוף הצליח ע ד ת ני ש ב לזכות ע

יעל.
 אומר אני עשת? גידעון זה מי תשאלו:

 הרב פירסומו עיתונאי. הוא עשת לכם.
ה בשטחים לשרת סירב כאשר לו בא

 שלו, האחרון בשרות־ד,מילואים כבושים
 הוא זאת ובעקבות חודשים, מיספר לפני
ימי-מחבוש. בכמה זכה

 במשך נשוי פעם שהיד, גידעון, אותו
 רדתי בשם חיננית צעירה עם קצרה תקופה

 כפי יעל, ביעל. סופית התאהב טלר,3
 לפיצוח, קשה אגוז היא להבין, שד,ספקתם

 הזה במיקרד, גדעון של העקשנות אבל
השתלמה.

 בלי גידעון את רואה עוד אני פעם מדי
ה העיניים את רואה שאני די אבל יעל,

 ככה, שלם, חודש כבר יעל. של מבריקות
 החדש הזוג מתגורר ידע, אחד שאף מבלי
יעל. של בדירתה ביחד, הזה


