
שין גרו
ם דרניי מו

 לחיות שמסובך טוענת אני הזמן כל
 שמסביב, הפיתויים כל בין שלנו. בתקופה
נישו חיי על לשמור קשה להיות מתחיל

 בישראל מישפחה עוד החיים. סוף עד איו
 הדיעות. לכל נחמד׳ זוג דווקא מתפרקת.

 יפה כפיר, יפה דוגמנית־הצמרת היא
 ,אמנון והוא אמיתית, ונחמדה אמיתית

 מתגרשים הם מצליח. אופנה יצרן מס,
 — פשוט אלא מהצד, סיפור בגלל לא
הדרך. לסוף הגיעו הם

ומגד שנה 12 כבר ביחד חיים השניים
 חודשים כמה לפני רק ילדים. שני לים

 יחד דיזנגוף, ברחוב בוטיק יפה פתחה
הבוטיק לוין. ציפי הדוגמנית חברתה, עם

 רופא של נישואיו סיפור הוא השנה של ,שהסיפור לי נראה
 פאולוצ׳י. בריסטינה הרוזנת עם ויז׳נסקי עמי השיניים

 הפעם לי יש אך בהרחבה׳ כך על לכם דיווחנו שבוע לפני כבר
 סינדרלה בסיפור בעיות שיש שמבהירים המשכים, כמה עוד

באגדות. כמו לא זה בחיים זאת, בכל שלנו.
 יהיה מה ברור ילא וכלל יגעים, קצת כרגע שם העניינים

היפה. ברוזנת יזכה אכן ואם עמי על
 במחלקה ושהתה ברע חשה היא בארץ, כריסטינה כשהיתה
 ה־ כריסטינה בתל-אביב. איכילוב בבית־החולים הנוירולוגית

 בניו־יורק, טיפול לקבל רוצה שהיא כך על עמדה המדוכאת
 ומניו־יורק ומתייפחת. אלונקה על שוכבת כשהיא לשם הוטסה והיא

מאוד. רע עדיין שמצבה לי נמסר
 הארץ מן יציאה עיכוב צו מונח ראשו שמעל המודאג, עמי

 אך לניו־יורק, ונסע הצו את הפר אשתו־לשעבר, נגדו שהגישה
בתל-אביב. שיניים לטיפול שלו הקליניקה את הזניח לא

 נמרצת, עלמה בידי הפקיד שלו התשלומים כרטסת את
 הפרט החובות. גביית מסע את רבה בתקיפות עבורו שמנהלת
 מששמעו הופתעו מלקוחותיו שכמה היא העניין בכל הפיקנטי

 להם, הבהיר קטן בירור חייבים. הם שאותו הסכום גובה את
 לדולר, התשלום את שלהם הרופא הצמיד האינפלאציה שמפאת

 להודיע זכר תמיד שלא כנראה אך הטיפול. תחילת מתאריך החל
ללקוחותיו. כך על

הכספיים, האינטרסים על לו שמגנה מישהי כאן לו יש אז
כריסטינה בניו־יורק. בשקט לישון לו מאפשר לא עדיין זה אך

פאולוצ׳י וכריסטינה ויז׳נסקי עמי
לסינדרלה צרות יש

 האחד עורכי-דין: שלושה אותו מחפשים ובארץ מאוד, חולה
 רידד, ליפנת הוא כיום ששמה לשעבר, אשתו, את מייצג

 מייצג והשלישי שותפיו-לשעבר, את השני מזונות, שתובעת
מתחרה. שיניים רופא

במתח. בינתיים ואני לארץ, אותו יחזיר בוודאי מהשלושה אחד
ז תהיה לא או חתונה בפברואר תהיה אומרים, אתם מה

 גלית ואכן, רעים. לא לגמרי פוטנציאליים
 סטודנט ברנשטיין, עדי את שם הכירה

 מינהל־עסקים. שם שלומד ,24 בן ישראלי
 ,להינשא שמיהרו נדלקו כל־כך השניים

על לדווח זמן מצאו ולא אזרחי, בטקס כפיר יפה
המשותפת הדרך סוף

 דברים. של יופי בו והיו דווקא, יפה עבד
 סוגרים אז בחיים, פרק כשסוגרים אבל
הכל.

 היא נסגר. הבוטיק וגם מתגרשת יפה
לגמרי. חדש דף לפתוח רוצה כנראה

 היתה לא האחרון השבוע כל במשך
 מסתבר כי בבלי, שבשיכון בביתה תשובה

 כמארחת יפה משמשת האלה שבשעות
המועדונים. באחד

 לעולם רעה לא כניסה שזו נראה לי
בעיר. והפנויות - הפנויים
 גם ואולי אופנה לייצר ימשיך אמנון

 יפה מיותם. שנשאר בבוטיק אותה ישווק
 חברים גם יישארו והשניים לדגמן. תמשיך
מודרניים. זמנים שנקרא מה זה טובים.

יגורמ
7 ו בו

 עוזב כשהם גם העולם. סוף לא זה
 מ שעדיין מסתבר לתמיד, שזה ונדמה

פתוחות. אופציות כמה ארו
 מש האלה הגברים לכן, אגיד אני מה

עצמם. את וגם אותנו עים
 שנחע עופר, יולי זוכרים, אתם אם
 בנכס כבד ואיש לאיל־הספנות כאן

 ז שנתיים לפני התחתן ובספינות,
 בצבא־הקב קצינה אז שהיתה רונית,
 השיד את שנה. 20בכ־ ממנו וצעירה

 וכוי ג׳יבלי, ערך״כנימין השניים בין
טוב״. כי ״פעמיים בירכו

 ז ופתחה הצבא את עזבה רונית
 פרח לייצור משגשג עסק שותפים שני

 הז התגורר בינתיים ממשי. מלאכותיים
 בציפי בהרצליה, רונית של אמה אצל

 שתיכנו מפוארת וילה של בנייתה לסיום
 מושכי־ נכי הארכיטקטית עבורם ובונה

 אד להיות עומדת שזו לי !מספרים
 בריבו עם בארץ, מפוארות היותר הווילות
חדרים. של ושפע שחייה
להיכו יזכו לא שהם חוששת אני אבל

ן כרנשטיין ועדי לידסקי גלית
בזק נשואי

 שעמד האב, לידסקי להורים. המאורע
 ציפורי החדש ספרו עם בתו את להפתיע

 בתוספת הילדה את למצוא הופתע לילה,
חתן.

 אבל יודעת, לא אני לכאן, הגיע זד. איך
נודדות. ציפורים יש

 כאן ועשה הביתה חזר לידסקי אבא
 ציפורה האמא מחותניו, עם היכרות
 שהוא כרנשטיין, אכיחיל והאבא
 כשר חתן גדולה. חברת־דלק של מנכ״ל

הדיעות. לכל למהדרין כשרה ומישפחה
 הכבוד היה לא הזוג שלהורי היות
 התכשיטים צמד של הנישואין בטקס להיות
 שייערך עד זמן קצת שיקח והיות שלהם,

ו משה דת לפי בארץ הנישואין טקס
 הבילויים, שוחר לידסקי, הפך ישראל,

לילה. לציפורי המחותנים את
 תצלום בכיסו מחזיק הוא ביטחון ליתר

 לא עדיין זאת שבכל למי ועדי, גלית של
מאמין.

 אמו מ■
שחוו? שהוא

 לאחרונה נראה השמועות את להזים כדי
 מרבה כשהוא לידסקי צכי עורך־הדין

 בגיל אנשים זוג בחברת ולהיראות לבלות
 רוצה הוא מה לברר כשניסיתי העמידה.
 בצלוחית סערה שזוהי לי הסתבר להוכיח,

דיווח. שווה אבל מים,
 ידו שולח שגם הגרוש, לעורך־הדין

 גלית. בשם יפהפיה בת יש בכתיבה,
 האוהב האב אותה שלח שעבר באוגוסט

 לצה״ל. גיוסה למועד עד בחו״ל, לטיול
 לרבים שקורה מה קרה לגלית אולם

 ונתקעה לניו-יורק הגיעה היא וטובים.
שם.

 בעובדה, להודות נרצה לא אם וגם
חתנים שהם ישראלים כמה שם שוהים הרי

עופר ויולי רונית
הגילים פער

 לחו״ל נסעה שלו שהבת אבא עושה מה
 עומדת שהיא לו ומספרים חודשים, לכמה
 אותי תשאלו אל ו כושי חתן... עם לחזור
 לשונות גם יש אבל צץ, זה ואיך מאיפה
הזאת. בעיר רעות

הבנייה. שם שתסתיים לאחר אליה,
 לספר ממהרת ואני ששמעתי, כמו כי
 מושג לי אין מתגרשים. השניים — לכם
 ואולי הגילים, פער אולי קרה. זה איך
 אשתו מירית, את עדיין שכח לא הוא

 שהוא לדווח טורחות השמועות הראשונה.
הילדים. ואל אליה לחזור עומד

 ומה רונית מרגישה איך יודעת לא אני
השמו שאם לי נראה אבל חושבת, היא
 סוף זהו למירית לפחות נכונות, עות
 שהבעלים נשים כמד. לעוד ואולי טוב,

 סב־ צעירות. עלמות אחרי כרוכים שלהן
 הזה המיקרה סבלנות. סבלנות, ןל|נות,

ישוב. עוד שהוא סיכוי שיש מוכיח רק
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