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ואסן? אכישי שביט ציפי
תמר גם יש

לע החולים, לבית דקל אבישי לה
בש עבר הניתוח קיסרי. ניתוח בור
וחמו קטנה בת במזל־טוב וילדה ילום
 מאות ושמונה ק״ג שני של במישקל דה,

 דקל—שביט במישפחת תמר. ושמה גרם,
 שתהיה הבת, להולדת מאוד ציפו הם שמח.
לאסף. לתפארת אחות
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עומר טדי
טריה־טריה

שבו לאחר יחסי־ציבור. לו עושה שטלי
מ גם טלי גפרדה ביחד־ביחד של עיים

 טריה־טריה, גרושה היא וכרגע משה,
טריה־טריה. ופנויה

לבד. טלי את ׳תשאירו אל קדימה, אז

דוגמניזת
ה על מזמן לא לכם סיפרתי זוכרים,

עירית על ? נולדה לחופש אשר לביאה

חדש טשבי

סביר וגוני רוני
מאושר סבא -

לביא עירית
מאושר הבעל גס

 ציפייה תקופת שלאחר היפה, לביא
 המייוחל הגט את קיבלה מאוד, ארוכה

 לשקיות מיפעל בעל העסקים מאיש שלה
ז־ אורן יורם !ילון

אצ חדיש מה ושאלתיה בעירית פגשתי
 סיפור לה יש שדווקא אמרה והיא ל־

 ידעה היא לשעבר. בעלה על בשבילי,
 הדוגמנית עם עתה יוצא שיורם לי, לספר
דוגמ אחות עוד לה שיש חן, שרי היפה
 שמץ בלי הוסיפה, היא חן. נאוה נית,
 נראים שהשניים ■לי ואמרה קנאה, של
 זונח לא פשוט יורם כך. להם וטוב יחד
ב היפות אחרי רק מחזר הוא היופי. את

זוהרות. דוגמניות אותן ואוהב אמת,

! נחייה שוב
 עומר טלי על לכם לספר הולכת אני
 בתם שהיא טלי, הכלים. אל והנחבאת היפה

תיאט ומנהל יעומר דבורה הסופרת של
 כרגע עובדת עומר, שמואל הבימה רון

 טרייה גרושה היא יחסי־ציבור. כאשת
 לבנו נשואה היתד, היא סתם. ולא מאוד,

 אליעזר הגדול המיפלגזת פרסומאי של
 החזיקו לא אלה נישואים אבל דורבין.

נפרד. והזוג רב, זמן מעמד
 כדי סם הדוד של לארצו נסעה טלי

 וכשחזרה חדשים, בחיים ולהתחיל להרגע
 שגיא, משה של לזרועותיו נפלה לארץ,
מקום באותו ועובד אמיתי חתיך שהוא

0 ) 1 1 1 0 1 ) 1  ) 0 1 1 1 0 1 0 ) 0 1

עסקים
ואהבה

 היא אותה? זוכר לא מי 7חפר רות את זוכרים אתם
 הכי והתימניה התימניות בין יפה הכי התל-אביבית פעם היתד,

התל־אביביות. בין יפה
 הרב, מיופיה נהנו תל-אביב של החתיכות ציידי רק לא אבל

 לא וגם יהודים הרבה גם אלא הגדולות, ועיניה השחום עורה
 באותם עצמה את שכיבדה יפה, כל כמו כי בחוצלארץ. יהודים
 קריאות וסחטה על אל־ דיילות לחוג הצטרפה רותי גם כך הימים,

החברה. מטוסי הגיעו שאליו מקום בכל התפעלות
 חיים המשורר את הכירה כשרותי הסתיים הזה השיגעון כל
 ובכתיבת הפלמ״ח לזכר בכנסים עסוק היה חיים לו. ונישאה חפר

 חיפשה רותי לאומי. ספורט אז היתד, והקראתן שקריאתן בלדות,
 פסלי אפריקאית. אמנות למכירת גלריה פתחה היא עיסוק. לה

 קונים אליה שמשכה הגלריה, לבעלת התאימו והעץ השנהב
רבים.

 אלון, יגאל שר־החוץ אז שהיה מי חיים, של הטוב ידידו
 לסגור נאלצה ורותי אנג׳לס בלום קונסול של ג׳וב לחיים סידר

לגלות. בעלה בעקבות וללכת הגלריה את
המשו מבעלה, חפר רותי נפרדה אנג׳לס, מלום שחזרו אחרי

 היא הפישפשים. בשוק חנות ופתחה חפר, חיים והקונסול רר
 בדירה וגרה בהם, שרוייה שהיתה הגדול, העולם מחיי עצמה ניתקה
 יש לו שגם שלה, הנוכחי החבר אשר, עם גאולה ברחוב צנועה

הפישפשים. בשוק ״סלון״
 לה שהחזיר נראה טובות, שנים בכמה מרותי שצעיר אשר,

 הזמן כל נראים והשניים היצירה, וחדוות החיים שימחת את
ובאהבה. בעסקים פורחים ביחד,

חפר רותי
הפישפשיס בשוק

י1דגו טובה שעה
 המאושר והסב בישראל, מאושר סב עוד על לכם אספר אני כי עלי, קפצה ד,שימחה

 ספר לאחרונה שכתב לשעבר, רפא״ל מנכ״ל מדרור, מוניה הרכש איש הוא הזה,
ברפא״ל. עבודתו על מרתק

 תחקירנית היא גוני ספיר. גוני בישראל ושמה נחמדה בת יש המאושר, לסבא
 התשעים הדקה עד ממש עבדה היא טובה. שעה פאר מני של הטלוויזיה בתוכנית

 והתחלת מהחופשה התוכנית חזרת את הצוות כל עם לחגוג הספיקה החג, תוכנית לפני
 דנה. ושמה בת במזל־טוב וילדה לבית־החולים ונסעה הקרנתה.בצבע,

סביר. וגוני לרוני טובה שעה


