
 הרבנות
עזרה לא

 ויש אותם בונה שאהבה אנשים יש
 בהם לא ואם פוגעת, היא שבהם כאלה

 שקורה מה זה שלהם. היצירה בכושר הרי
 שגבר פעם בכל הציירת, חגי, לשרה

ב ומחטט שלה הפרט לגבולות חודר
נשמתה.

 היא הבעל, גם שהיה הראשון, על
 כדי ויתרה, כסף הרבה על וגם ויתרה,
 ולא מכונאי שהיה הבחור, גט. לקבל

 אומנית, של נשמה עם כל־כר הסתדר
הגירו לאחר אפריקה של לג׳ונגלים פרח
 ציוד־ על צח אוויר לתפוש כדי שין,
 תקופה אחרי רק חיים סימן ונתן כבד,

 הוואי. באיי הפעם נעלם, ושוב ממושכת
 אף יודעת, איני שם עושה הוא מה
ב שממתינים ילדים, שלושה נשארו פה

 פה לא אבל נוסף, לסימן־חיים סבלנות
 את ייצג הגירושין במישפט הסיפור. סוף

עניין שגילה גדם, רפי עורך־הדין שרה

חגי שרה
וידיד עורך־דין

 וש- בתמונות גם אלא במזונות רק לא
 בגלל אולי עבודות. כמה משרה ורכש

 נשתכחה לא והמיוחד המוזר הסיגנון
מליבו.
 מאיש- להתגרש בינתיים ■שהספיק רפי,

ושו עורכת־דין היא שגם שושנה, תו,
 הזק נדלק היום, עד למישרד לו תפה

 גדולה. אהבה שם ונולדה שרה, על
 מם- לא שרה אמרתי, שכבר כמו אבל

 שלה היצירה וכושר אהבות, עם תדרת ן*
 אז ובטוח. חם בית רוצה ורפי נפגם,
 לחוד. אחד כל שוב הם ביחד חודש אחרי
מחפש. ורפי מציירת שרה

 אקדח לכוון היטב יודעת וגם תונותיה
לקלוע. וגם אמיתי

 ולהם ברנשטטר לקובי נשואה עדנה
 השם ברפואה שעוסק מי ולכל קטנה- בת

 כי בראש. פעמונים מפעיל ברנשטטר
 רופאים, של דור העמיד ברנשטטר אבא

 כל ומומחים, מנהלי־מחלקות היום שכולם
 בעבר נמנה קובי גם שלו. בתחומו אחד

 אחרי פרש אך ברפואה, ההמשך דור עם
בצה״ל. בשרות אחר לתחום וסנה לימודיו,
 אחרי ורק בחיפה, נפגשו ועדנה קובי

 דרכם בתחילת לתל־אביב. עברו נישואיהם
בעי כדוגמנית, רבה פרנסה עדנה מצאה

 והיא שהתארגנו לאחר אך בצילום, קר
כלבבה, עיסוקים לעצמה לבחור יכלה

 תל״ הפועל לנבחרת עתה הצטרפה היא יי
 ביירי שכישוריה והתברר בקליעה, אביב
מנתוניה. נופלים אינם
 רק הן שהחיפאיות שחושב מי כל
 עדנה כי שייזהר, ומלכות־יופי, יפות

כמסוכנת. נחשבת בהחלט
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 מכיוון כה, עד עליו שריחמה מי כל
 מהמיש־ אותו פיטר כורג יוסף שהד״ר

 כי זה. את לעשות להפסיק יכולה טרה,
 הוא שעכשיו למרות הפיטורין, למרות

ומס למועדון, ממועדון לבית, מבית רץ
 טוב הכי המפכ״ל היה הוא למה ביר

 אלא רדוף, אינו שפיר הרצל בעולם,
 ואם בעולם. מאושרים הכי האנשים אחד

ניחשתם. כמובן, 1 הסיבה מה תשאלו
 שנה. נמשך כבר הרצל של הרומן

 הזה לתיק קורא הוא איך יודעת לא אני
 סגולה, עם או אפרסק שלו, הרומן של

 לשמור הצליח שהוא יודעת אני אבל
 הגדולה לאהבה עכשיו. עד בסוד אותו

 בעלת היא פריאל, סיגלית קוראים הזו
 והרבה גדולים, מישקפיים שחור, שיער
חתיכה. שהיא חושבים אנשים מאוד

 לשלושה ואב אלמן הוא שהרצל בעוד
 שסיגלית הרי ומירי, צבי אורנה, ילדים.

 בשם 15 בת לילדה ואם גרושה היא
 ז'אן סיגלית, של לשעבר בעלה דניאלה.
מת הוא וכיום עיתונאי, היה סלכיק,

סימולטני. ומתרגם בפאריס גורר
פעם אשת־אשכולות. היא עצמה סיגלית

חנו עזרה ג
חוד לפני שטעיתי. להודות צריכה אני
 שי־ צכי שהמצחיקן לכם סיפרתי שיים

 לי והיתר■ להתחתן. הולך או־טוט־טו סל
 היתה הסיבה בזה. להאמין טובה סיבה

 שלושה לפני לו שנולד הבן דניאל,
 אמיתית, יפהפיה דרום, מנועה חודשים

בלוס־אנג׳לס. פגש שהשחקן־במאי
 של ״המחלה שנקרא במה ידוע שיסל
ודב לנישואין איתנה התנגדות — שיסל״

 נשים אוהב שאינו לא בחיי־הרווקות. קות
 אוהב מאוד שהוא עדויות כמה לי יש —
 חופשית, בצורה אבל — הזה העניין את
טבעות. בלי — ובעיקר מחייבת. לא

 שיסל היה בלוס־אנג׳לס שגם מסתבר,
 לדת, אצלו שהפכה שלו, לאמונה נאמן

 לום־ לסניף היא גם השייכת שנועה, עד
 אותו זיכתה מדינת־ישראל, של אנג׳לס
 לראשונה הכירו השניים החסידה. בביקור

 בעיק- אך ביחד. הרבה ונראו בארץ, עוד
 מעבר החמוד התינוק שיל לידתו בות
 בעל כמו ממש ביחד, להתגורר עברו לים

 בעל להיות בלי כמובן, אבל, ואשה.

ואשה.
כדי הבן של העניין את ניצלה נועה

 ספר כתבה וגם עיתונאית, היתה היא
 שאי- החליטה 'היא אבל גירושין, על

מס ואני הזה, מהעניין להתפרנס אפשר
 אשת להיות הפכה לכן איתיה, כימה

יחסי־ציבור.
 ה־ של יחסי־הציבור אשת היתד■ היא

 השק״ס של אחר־כך הליברלית, מיפלגה
 מרכז של יחסי־ציבור אשת היא ועכשיו
 מרכז שערך התערוכות באחת הבניה.
 גם הוזמן אש, כיבוי של בנושא הבניה,

 סיגלית, את פגש בא, הרצל המפכ״ל.,
 הזו בתערוכה שהוצג מהמטפים אחד ואף
שפר הגדולה האש את לכבות הצליח לא
ביניהם. צה

 מי כל י הסודיות למה אותי ותשאלו
 פשוט שהוא יודע הרצל את שמכיר

 שהוא עד סודי, כל־כך הוא סודות. אוהב
 ביחד, יגורו וסיגלית שהוא הסכים לא
השכנים. ידעו פן

דווידזיון מעז של ובגו דניאל כנו, עם שיסל צכי
מהבית דחופה קריאה

הפר חשיפת עם שעכשיו, מקווה אני
 ושהגברת יותר, עוד תגדל האש שה,

 שלד, באלוף גאה להיות תוכל פריאל
אותו. להסתיר ולא

 הופה, ודרשה דתו, על שיסל את להעביר
 ירח־ ליצלן, רחמנא וגם, רב קידושין,

 — אחד מצד כהוגן. התבלבל שיסל דבש.
 — שני ומצד החזקה, הדתית האמונה

 שהיא יודע וגם נועה את אוהב גם הוא
צודקת.

 משמיים, ממש תירוץ, לו מצא הבדרן
 לנועה, אמר הוא טוב,״ הבר לי ״יש

 להתחתן מוכן לא אני שלי. אח ״ממש
לכועז מתכוון אני איתי. יהיה שהוא בלי

דווידזון.״
זמן באותו בדיוק עסוק היה בועז

שפיר הרצל
מאוחר הגיע

ל המנני של הבת
 היא בגבעתיים היפות הנערות אחת

 יותר הידועה גולן, חמדה ללא־ספק
 תשו- לעורר מצליחה היא דידי. בכינויה
המד דימיונה בגלל בעיקר כללית מת־לב

 טיי־ אליזבת המפורסמת לשחקנית הים
 בתו היא שדידי על־כך לדבר שלא לדר,

 דוד הראשון הבינלאומי הבנק מנכ״ל של
גולן.

 רומן על שמועה התפשטה לאחרונה
 עלם־חמודות ובין הגולנית בין צעיר
יוני. בקיצור ליאור, יונתן ושמו

 השניים מתגוררים חודשים כמה מזה
 לבתו. הבנק מן האבא שרכש בקוטג׳ יחד

 את סיימה דידי .25 בני הם ויוני דידי
בע התמחתה לאומניות, בצלאל בית־ספר

 לעסוק להתחיל ועומדת בחימר, בודה
הקרמיקה. יסודות בהוראת

מת והוא לרפואה, סטודנט הוא יוני
על. באל־ כאיש-ביטחון פרנס

מוכ אני מבטיח, נראה שהכל למרות
 שהם כפי אינם שהדברים לכם לגלות רחה

 והוא דידי, של דייר רק הוא יוני נראים.
מס יפה ידידות בזמן. שכר־דירה משלם

 למי ביניהם. מערכת־היחסים כל את כמת
 בבנק, ולהשקיע לחסוך הכוונות שנגמרו
מחדש. לשקול שיתחיל
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רוו של שבועות כמה מעוד נהנה שיסל
 שזה חשבנו כולנו אבל משגעת, קות

 הצילומים את יסיים בועז כאשר יגמר
 אל אותו שיקח מטוס, על מייד ויעלה

הפתעות. לי יש אז הממתין. הזוג
האמרי היורדים לעיר הגיע אכן בועז
 של רגע לו היה לא משום־מה אך קאית,
 חבר. של נישואין טכס כמו לקטנות פנאי
 ועוד חדש, סרט לביים מייד התחיל הוא

 כבר הצילומים, את לסיים הספיק בטרם
 הולכת וכך מהמולדת, 5.0.5. טלפון קיבל
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