
 המתינה לא שפירא טליה השחקנית
 יורם מבעלה, הגט את קיבלה מאז הרבה

 נודע כבר אחר־כך קצר זמן כן*טובים.
 עם הפעם בשנית, להתחתן עומדת שהיא
מפיק-הסרטים שנים, שלוש מזה חברה

 מיש־ על משמח משהו לי יש סוף־סוף
 ב־ הצעיר הבן ג דיין מיטה של פחתו

 וחברתו דיין, אפי איש־הקולמע מישפחה,
 לבג־ קרוליין השחקנית שנתיים, מזה

להינשא. החליטו פורר,
 הירושה מילחמת דיין, של מותו אחרי

ההתקפה וילדיו, דיין, רחל אשתו, בין

לנגפורד קרוליין
ביטוח בלי

שפירא וטליה ליפשין יענקל׳ה
 כי רחל, של המבישה והצהרתה צהלה,ממהרים לא

 בהתאם העיריה על־ידי שבוצעה ההריסה,
 הערביים, הפועלים את שימחה רק לחוק,

 החדשה הידיעה — העבודה את שביצעו
רענן. משב־רוח בהחלט היא

 בת וקרוליין, ,36זד בן אסי, בין הרומן
 הגבר של סירטו הסרטת בעת החל 24ה־

 בימאי גם שחקן, גם שהוא הזה, הפורה
 הדבר את שמרו הם תחילה מפיק. וגם

 נגמרה שההסרטה אחרי אך כמוס, בסוד
 אי־ כבר ׳ביחד, להיראות המשיכו והם

 הלוהטת האהבה את להסתיר היה אפשר
ביניהם. שפרחה

ש קטן, בבית להתגורר עברו השניים
 פלמחים. חוף ליד גן־סורק, במושב שכרו
 אהבתה חיות, מגדלים הם הבית בחצר

 אחרי — הנאה השחקנית של הגדולה
 ההמון מן הרחק שם, כמובן. שלה, החבר

 מי־ על חייהם את מנהלים הם הסוער,
מנוחות.

במהלך קיבלו הם להתחתן ההחלטה את

 שתעודת־ קרוליין, טענה בעבר המילחמה.
 — עובדה לאהבה. ביטוח אינה נישואין

מ גירושין הרבה יש החתונות כל למרות
 מסיבה שינתה שהיא נראה עתה סביב.

טעמה. את כלשהי
 לעניין טובה דוגמה היא דיין מישפחת

 בכך התחיל מוסד־הנישואין. סביב הספקות
אבי הראשונה, מאשתו שהתגרש אודי,
 ממנה ונפרד טליה את לאשה נשא גיל,
ה. חברתו למען דנ שהת עצמו, האבא ע
 רחל. את לאשה נשא רות, מאשתו גרש

 רונה ואה אסי של תורם הגיע אחר-כך
 זמן המישפחתית. במסורת להמשיך דיין

 מפיקה מאחרונה, שהתגרש אחרי רב לא
בקרוליין. אסי פגש בטלוויזיה,

 דב תת־אלוף ובעלה, דיין יעל אגב,
 ממגיפת־ נפגעו שלא היחידים הם שיאון,

הזו. מחדש והנישואין הגירושין
 לשאול כדי המיועד, לחתן כשהתקשרתי

 דבר את הכחיש לא הוא זה, בעניין אותו
לפרט. סירב אך המתוכננת, החתונה

 מסתבר אך ליפשין. (״יענקל׳ה״) יעקב
 והתנאי על־תנאי, בינתיים היא שהחתונה

הנכון. בכיוון יתפתחו שהעניינים הוא
 אמרה המרכזי,״ הדבר לא זה ״החתונה

למח החזרות על כעת העובדת טליה, לי
 שאנחנו זה ״העיקר סיימון, ניל של זה

 אחליט אני אם ביחד. וחיים טובים חברים
 שבכלל או הבאה בשנה יהיה זה להתחתן,

שאצ למרות להתחייב, רוצה לא אני לא.
מנוחות.״ מי על הכל לנו

 ,32דד בן ויענקל׳ה ,35ה- בת טליה,
 שבו טרנזיט, הסרט הסרטת בעת הכירו

 מאז עוזר־הבימאי. היה והוא שיחקה היא
 להם מספיק כפי־הניראה וזה ביחד, הם

 1דיבר אמנם הם שהבנתי, ממה לעת־עתה.
 לנישואין להירשם אך חתונה, על ביניהם

ממהרים. אינם

דיין אפי
מישפחתית מסורת

 דיין (״אודי״) אהוד שפירסם החריפה
ב־ בווילה הגדר הריסת פרשת אביו, על

 במיג־ שהתפרסם יורק, אביב הדוגמן
 ה־ עדשות־המגע את להחליף הנאצל הגו

הח גרביו, צבע לפי שבעיניו ציבעוניות
 הוא שלו. החברה את גם לאחרונה ליף

 נערת־ישראל עם לו שהיה הרומן את סיים
 אפילו עמד שעימה אסור, נינט לשעבר,

 בת צעירה עם אותו רואים עתה להתחתן.
חני. לשם העונה ,16

 של יונדההולדת במסיבת שנה, לפני רק
ו בינה חתונה״ ש״יש הכריזה היא נינט,

ה הלך הזמן שעבר ככל אך אביב. בין
 ביניהם היחסים שגם עד ונגוז, הזה רעיון

 ועל שלו, החדשה החברה על הסתיימו.
 בכל לדבר. הדוגמן אוהב לא עיניה צבע
 ממנה להיפרד יאלץ שהוא לי נודע זאת,

 לחוץ־ נסיעה בשל לתקופת־מה, בקרוב,
לארץ.

 במקום להתגורר ג׳סי עבר עתה רמת־גן.
 אך ברורה, כל-כך לא הפירוד סיבת אחר.
 הארוך הסיפור מן נמאס שלשניים נראה

משותפת מיסעדה להם היתד■ בעבר ביניהם.

 נפרדה אלוני מירי הזמרת־שחקנית
במ חייתה שעימו נחייסי, סי׳ג מחברה

 השניים רצופות. שנים שבע כמעט שך
ב־ מירי של בדירתה העת כל התגוררו

 העיריה, עם בעיות בעיקבות שנסגרה ביפו,
 העיריה, ראש עם בעיות נכון יותר או

להט. ״)׳(״צ׳יצ שלמה
ב נשואה שהיתה המוכשרת, הזמרת

 עתה מופיעה שליט, נחום לשחקן עבר
מצלי גם היא צה״ל. חיילי לפני בהתנדבות

 צילומיו הסתיימו לאחרונה כשחקנית. חה
 אילנזח, אהבה החדש, הישראלי הסרט של

 שרגא השחקן של לצידו מככבת היא שבו
הרפז.

 הרפז שוכב הסרט של הסצינות באחת
 הפעם זו היתה העירומה. הכוכבת עם

 בסרט. להתפשט הסכימה שמירי הראשונה
 וחברה לכך, אותה שיכנעו שהכל אחרי רק

 הסירה היא לדבר, הסכמתו את נתן ג׳סי
ה את ששקלה לפני לא אך בגדיה, את

 חצי ושתתה נוספות שעות 24 במשך דבר
וודקה. בקבוק

 שאף אחרת, חברה לג׳סי היתד■ בעבר
 שהוא נראה, שנים. כמה במשך חי עימד■
 הפרידה את ארוכים. לסיפורים בנוי פשוט
 במיקרה ורק בסודיות, מירי שומרת ממנו

לאוזניי. כך על הידיעה גונבה
 חמש לציון השניים, חגגו שנתיים לפני
 של שנים ״חמש משותפים. חיים שנות

 מירי הסבירה ולי,״ לג׳סי סאדו־מאזוכיזם
 איני פירשה. ולא החגיגה, סיבת את אז

 רמז איזה הזאת בהצהרה היה אם יודעת
תצ לא הקרוב שבזמן נראה אך לעתיד,

 חבר של רשותו את הזאת החתיכה טרך
בעירום. להופיע כדי כלשהו

 להיות מתכוונת היא הסימנים, על־פי
מסויימת. לתקופה לפחות עצמאית,

נויחייסי וג׳סי אלוני מירי
סאדו־מאזוכיזם״ שנות ״חמש

יורק אביב
הגרביים לפי מגע עדשות


