
תנוכה
השם כעזרת

 רצוי וישראל משה דת לפי אומנם
 מה אבל בחיים, אחת פעם רק להתחתן

 מוכיח בן־אברהם לאורנה שקורה
ליברלית. לפעמים היא הדת שגם

אורנה לה קראו שלה הקודם בגילגול

ם אכרה גן־ אורנה
למהדרין כשר חתן

 של הראשונה אשתו היתד. ■והיא בנאי,
 של ומעמודי־התווך מהגששים, נכדי

התל-אביבית. הבוהמה

 החבר׳ה את שפקד בתשובה החזרה גל
 אחת היתד. ואורנה עליה, גם פסח לא

 עד זה עם ׳שהלכה הראשונות הסנוניות
 הדת בחיק שלהסתופף והחליטה הסוף,

לה. מתאים ויותר טוב יותר זה
ניה היא בנאי מגברי שהתגרשה אחרי

יושע, יקי בימאי־הסרטים עם רומן לה
ה בנגב. בארותיים למושב עימו ונסעה
גורלה. את חרצה הזו נסיעה
 אמריקאי בתשובה חוזר הכירה היא שם
חוד ואחרי בן־אברהם, אכרהם בשם
 בתשובה חזרה גם היא היכרות של שיים

 שינוי חל גם מכך בתוצאה לו. ׳נישאה !וגם
ל התחילה היא החיצונית. בהופעתה רב

 ראש בכיסוי ללכת בצניעות, התלבש
 לחברותיה והמצוות. החוקים על ולשמור

 גאולה מצאה שסיוף־סוף סיפרה גם היא
 ה־ של בעולמו מקומה ואת לנישמתה,

קדוש־ברוך-הזא.
 ג׳וק עוד שזהו לו היה שנדמה מי
 כמה עד לגלות הופתע בה שאחז חולף
החדשה. חייה בדרך אורנה דבקה

 בן־אברהם, לאורנה הפכה בנאי אורנה
 גם אולם בנות. שתי נולדו ולבעלה ולה

 ושוב נחת רוותה לא היא אלה מנישואין
התגרשה.

 אמרה שבו בראיון, זאת הסבירה היא
מרגי היא כי להינשא, לה קשה שמאוד

 שהיא י ימה ולכן ולידה מבטן דתית שה
בתשו חוזר ולא אותנטי, דתי זה מחפשת

החילוני. בעולם יעבר מחייו שחלק בה
 היא שהיום טוענות עקשניות שמועות

 עומדת ושהיא נפשה, שחיפשה את מצאה
 שהבעל מספרים הקרוב. בשבוע להינשא
ה במאת דתי צעיר, אברך הוא המיועד
 בנו הוא — למהדרין כשר וחתן אחוזים

 בני־יעקב, מישיבת וולדכה הרב של
לאגודת־ישראל. המשתייכת

 אורנה מצאה שסוף־סוף הרגשה לי יש
מרגוע.
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 רק צריך עובדה. זאת חתיכות הרבה יש שבתל-איביב זה
הכל. זה אותן, ולגלות עיניים לפקוח

 שמלבד שפירא, סיגל היא לאחרונה בנוף מהבולטות אחת
 נתוני וצעירה. יפה גם היא לגרפיקה, סטודנטית שהיא העובדה
לכו מוכיחה סיגל אך בעיר. התחלה בשביל רעים לא פתיחה

אותה. סיחרר לא שיופייה לנו
 הגיע בארצו, ידוע גרמני צלם שהוא מיירהולד, פרנץ

 הזדמנות באותה בקיבוץ. הנמצא בנו, אצל פרטי לביקור אלינו
 מרהיבה צילומים לסידרת מתאימה מועמדת חיפש גם הוא

 כדי נלחמו מכירים ואתם שאני הדוגמניות כל הכנריים. באיים
 התלהב, סיגל, את פגש פרנץ אבל הזאת, בסוכריה לזכות
הקסומים. לאיים אליו להצטרף לה והציע

 הגדול, למיידהולד וענתה תמימות עיניים זוג פקחה סיגל
 אבל מצטערת, שהיא בחורה, כל של חלום היא שלו שההצעה

 את לסיים רוצה והיא גרפיקה לומדת היא עסוקה. היא כעת
מעוניין. עוד יהיה הוא אם יותר, מאוחר אולי לימודיה.

 רע לא לגמרי מבלה היא מבינה, שאני כמה עד בינתיים,
 בעל וייס, שוקי של חברה שהיתר. אחרי הקטנה. בארצנו

 ,הבארים מבעלי אחד עם היום מתראה היא דיצה, קפה
 אוהבת כנראה היא נשוי. גם שהוא בתל־אביב, הידועים

אפ שלה הפנאי ובשעות והבארים. הגסטרונומיה בעסקי אותם
בהגשה. שם עוזרת הדלפק, מאחרי שלו, בבאר אותה לפגוש שר

ומעריץ שפירא סיגל
והבארים הגסטרונומיה בעסקי

נחונה והושות ונטי הנד
ידו אימרה זו יחף, הולך שהסנדלר זה
 של במיקרה גם ,נכונה שהיא מסתבר עה.

סטן. מלידה הצעידה האסטרולוגית
 סטן, אכיכה של בתה שהיא טלילה,

 האסטר׳ו- בנוף למוסד מכבר זר. שהפסד,
 נפל לא שהתפוח מוכיחה בארץ, ליוגיה
מהעץ. רחוק

אסטרולו ספר פירסמה היא שנה לפני
 לחמניות כמו שנחטף מהודר, כימעט גיה

 מהדורות בשש כבר יצא הוא מאז טריות.
 הצלחה — עותקים 20,000ב־ ונמכר

נחש עותקים 3000 שבה בארץ, מסחררת
טובה. למכירה בים

הצלחה רק לא לד. הביא הזה הספר

 לשם הספר. מחברת את מקרוב להכיר
 לאסטרולוגיה לקורס נרשם אפילו הוא כך

 והם נפגשו השניים מנהלת. שאמא־אביבה
 אחד דבר כשלפחות ביחד, וחצי שנה כבר

 בחיל- רוני בשמיים. שניהם להם: משותף
 מזה, חוץ הכוכבים. עם וטלילה האוויר

 מתעניין ״הוא זאת: מנסחת שטלילה כמו
מתעניינת.״ שאני ימה ובכל בי

 בכוכבים חזתה היא אם אותה כששאלתי
ש ענתה היא רוני, עם שלה הפגישה את

ובהוצ דפוס בענייני מדי עסוקה היתר,
 מכדי הספר, של השישית המהדורה את

 הזדמנות ובאותה בהם. להביט להתפנות
על שוקדת היא שהיום הוסיפה גם היא

שלום ורוני סטן טלידה
הכוכבים בחסדי

 חייה את שינה גם אלא ויוקרה, כספית
 הכל אז כשהולך שנאמר, כמו הפרטיים.

ה את הכירה היא ובגללו דרכו כי הולך.
 היום שהוא שלום, רוני חייה של גבר

 שלה. מאוד הצמוד החבר
רצה הקבע, בצבא יקצין שהוא רוני,

 הספר, של המורחבת השביעית, המהדורה
 עתידו את לדעת אחד כל יוכל ולפיו

 בגלל אז? עד רק למה .1984 שנת עד
 זה שאחרי בקרבנו, המשוטטת הנבואה

 העתיד... את לדעת צריך יהיה לא כבר
ביכיוכ־ קוראת היא אם אותה כששאלתי
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 אלא האורים, חג רק לא הוא חנוכה
׳ההורים. חג גם

הו השבוע הפכו מקסימים זוגות שגי
 בת. והשני בן חובק מהם אחד — רים, ,
\ •  זהו הטלוויזיה בתוכנית שצופה מי י

 מוני את אותו, ׳ואוהב מכיר בוודאי זה,
 ובר־ מוני המקסים הצמד מן מושונוב,

 בו פגש משם, אותו מכיר שלא ומי אבא.
אחרות. תיאטרון בהפקות בוודאי

 שמוני לכם לבשר שמחה אני השבוע
לבת. הורים הפכו שדה סנדרה ואשתו

היתר, שחקנית, היא שגם היפה, סנדרה
 נפגשו השניים לפירסיומאי. בעבר נשואה

 היה כשמוני חיפה, בתיאטרון הבימה על
 קבוצת עם ונמנה ומתחיל צעיר שחקן

 בגללו זה אם צ׳לטון. נולה של הפרוייקט
 ש־ עובדה אבל יודעת, לא אני לא, או

ניש ומוני• היא אחר־כך התגרשה. סנדרה
 קטנה בת כאמור להם גולדה והשבוע או

פרט הופעות ליה ייתן בוודאי מוני וחמודה.
העריסה. מול יות

 שלעולם לנו שיוכיח הבא הסיפור •
הסי הוא אמונה, רק ושצריך מאוחר לא

י של פור ל י ז נ י ו ה נ י ט המקסימה. ש
 של והיעילה הנאמנה מזכירתו הייתה נילי

 שנים 14 במשך הגדול. פשנל האמרגן
 ובמרץ בתנופה מישרדיו את ניהלה היא

 מוסד, היתד, פשה״ של ״נילי נדלים. בלתי
שלנו. הצמדת משחקני רבים גידלה והיא
שניה וה,ממושקפת, המתולתלת נילי על

 מעולם, נישאה לא אך רבים רומנים לה
הת נילי אך הגולל, את רבים סתמו כבר

 ולא לה, חיכתה באהבה, האמינה עקשה,
 הורוביץ מנחם את שפגשה עד ויתרה.
 אחת את וניהל הפקה מנהל שיהיה היפה,

 האמרגן פשה שיל המשותפות ההפקות
צמח. שמואל
 נפרדו, לא הם נפגשו שהשניים מהרגע

 פתחו' הם נישאו. ספורים חודשים ולאחר
 מנהלית התוססת כשגילי משלהם, מישרד

 ומאוהבת קורנת נינוחה, ונראית העסק את
הגג. עד

 והיות בן לה שנולד נתבשרתי השבוע
בישר שמו נקרא בחנוכה, קרה שהאירוע

יאיר. אל

 ענתה רוני, עם קרובים נישואין על בים
ה שאינה צ  מה לברר כדי בהם, לצפות מ
 לדבריה, כי, עבורה. העתיד שצופן הדבר
נתו והרשות צפוי שהכל העובדה מלבד

יחף. הולך הסנדלר אז נה,
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