
 הפרידה על לכם דיווחתי חודש לפני רק
 חברה ובין אלוני, מידי הזמרת בין

 ובכן, ;חייסי. ׳סיג האחרונות, בשנים
 כדי רב לזמן נזקקה לא הזאת הבחורה

 ביחסים לפתוח וכדי מהפרידה, להתאושש
חדשים.

 חדשה, אהבה לה שיש נודע כבר עכשיו
 צרפתי, אשר השחקו־בימאי של בדמותו

קש בשל שנסגר המדרגות, תיאטרון בעל
 ב־ עדיין נמצא 35ה־ בן אשר כספיים. יים

 מלי השחקנית מאשתו, הליכי־גירושין
 אצל כבר נמצא שליבו נראה אך נולד,
 מאושרים, לאחרונה נראים השניים מירי.

זמן. מזה נראו שלא כפי
ה־ בזסן שרוי היה שהשחקן היא האמת

'׳.*■י

אלוני מירי
- בשלה בדיוק

צרפתי אשר
חדש למשהו —

מ פרידתו בשל קשה. די בתקופה אחרון
 אותה. ומכה משתכר שהוא שטענה אשתו.

ב בנפרד. לגור ועבר הבית את עזב הוא
 במקומות לראותו ניתן היה רב זמן משך

 גם נוספו כך על לבדו. כשהוא שונים,
 בדוק מירשם לכם והרי בתיאטרון. הצרות

 ל־ יניח כצרפתי גבר לא אולם לדיכאון.
 הוא המתאים בזמן בדיוק ליפול. רוחו
 בדיוק היתה היא שגם הזמרת, את מצא

חדש. למשהו בשלה
 הסיבה על מידע מעט אליי זרם בינתיים

 שיש מספרים. לגיסי. מירי בין לניתוק
כספי. רקע על לחיכוכים גם קשר לכך

ב רק הם אשר עם מירי של היחסים
 שביניהם האהבה ניצוצות לפי אך תחילתם,

 משהו על כאן להמר מקום בהחלט יש
רציני.
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 חחוווח שח■
ב ל ח ש ב ודב

 ודבש חלב מלהקת תמיר שיהודה מתבשרים אנחנו בעוד
 שיש מתברר בחיל־הים. קצינה אורלי, חברתו עם מתחתן
 רודיד אריק וחברה לופמין לאה בלהקה: נוספת חתונה

הם. אף נישאים
 האחרים. החברים שני ודבש. בחלב מעגל־הנישואין נשלם בכך

נשואים. כבר כילו ושמוליק ראובן-גבירץ
 נשוי כזוג כבר חיים 28ה־ בן ואריק 30ה־ בת לאה למעשה,

 שכורה בדירה ביחד מתגוררים הם שנים. שלוש מזה דבר לכל
שלהם. הקוקר־ספנייל כלב עם ביחד בחולון.

 השלישיים. נישואיה הם אלה אפיקים, קיבוץ בית שהיא לזמרת.
 רופא- היה השני ואילו מהקיבוץ, חבר היה הראשון בעלה

שנים. כמה במשך נשואה היתד. שלו חסון, ויקטול השיניים
 מוכשר. כמוסיקאי ידוע הוא רווק. לעומתה, היה. החתן

 הוא בארץ. הראשון הסינטיסייזר כבעל התפרסם הוא בעבר
 לאחרונה. ומנגן. שר הוא שבו עצמו, משל תקליט אף הוציא
 חברתה ארזי, ירדנה הזמרת של החדש תקליטה את הפיק

 הזכורה מסטיק, מנטה שוקולד בשלישיית לאה של לשעבר
לטוב.

 חלב בלהקת עטרי גלי את לופטין לאה החליפה כזכור,
 החילופין אחרי זה. בהרכב להופיע ממשיכה היא ומאז ודבש,
 באוסלו, האירוויזיון בתחרות ישראל את לייצג הלהקה עמדה

 לאה. זכתה לבסוף תיסע. מהשתיים מי השאלה התעוררה ואז
בתחרות. שהופיע בהרכב שהשתתפה והיא

 בעניין אותה שהקדים תמיר. יהודה ללהקה, לאה של חברה
 שפשוט הרבות, מעריצותיו לכל מפח־נפש בכך גרם החתונה.
 העיניים בעל הזה, החתיך הבחור של בקסמו לעמוד התקשו

השניים שנתיים. מזה אורלי חברתו עם חי יהודה הירוקות.

ן 1 ׳
נשלם המעגל

 שקטים חיים ומעדיפים בעיר הנוצצים באירועים נראים אינם
 קרובי־ בנוכחות וצנוע. ביתי חתונה טקס תיכננו הם וצנועים.
בלבד. מעטים וידידים מי־שפחה

 ששמעתי. כמה עד בצניעות. להתחתן מעדיפים ואריק לאה גם
ברבנות. להיערך נקבע שלהם החתונה טקס

 גירושין
הח״כ בטיפול

 שסיפרו ארצה, הדים הגיעו ושם פה
 אסתר הזמרת של החדשים נישואיה על

 לצמד- בן־זוגה של גרושתו עופרים,
 שלא מה אולם עופרים. אכי העופרים,
 האשה. של תלאותיה סיפור הוא התפרסם
מבעלה. מגירושיה כתוצאה

 שלא אזרחיים. בגירושין נפרדו השניים
 אבי ביקש כאשר המוסדות. על־ידי הוכרו

 אולם הבעיות. התעוררו מחדש, להתחתן
 הספיק ואף גרמניה, אשה לבסוף נשא אבי

 שהמיכ־ סברו שהכל כך ממנה, להתגרש
הוסר. שול

 השוהה שאסתר, בעת הופרכה הסברה
 ביקשה מופיעה, היא שם בניו־יורק, כעת

 .21 בן גרמני מוסיקאי לידידה, להנשא
ש התברר שנה. בעשרים מסנה הצעיר
סי בשל להינשא, יכולה אינה כלל אסתר

שונים קשרים עזרו לא רבנות. של בות

עופרים אסתר
רבנות של סיבות

חתונה
 בהלת־ עלינו השתלטה האחרון בזמן

 איתה. להתמודד אי־אפשר שפשוט חתונות,
 חתונה: עוד על סיפור הינד. אז

 ־1. וקסלר (״שלומי״) שלמה את מכירים
 שלומי אותו. לכם אכיר אני אז לא. אם

ה העברית. השפה על שדלוק בחור הוא
ש שיגעון, ממש אצלו הוא הזה עניין

בגו שישב בעת מאוחר. די דווקא התחיל
 שם. שלמה• שנה במשך האמריקאית לה

ה בשפה 26ה־ בן הגבר מאס לים, מעבר
 רק טוב מסתדר שהוא והחליט אנגלית,

המקורית. התנ״ך בשפת
 עם ביחד כאן, ופתח ארצה, חזר הוא

 לשיחה מועדון שלו, טובים חברים שני
לועזית. מילה השמעת אסורה שבו עברית,

מ חדשה עולה לשם הזדמנה אחד יום
ש זיליברכרג, פליסה בשם ארגנטינה,

 היא בספורט אבל עברית, לומדת עדיין
ולרכי לשחייה מדריכה ומשמשת מומחית

ל מחלקים הזה במועדון אופניים. על בה
השיר שמילות למי שירונים. שולחנות

 הלכה והחתונה זז לא דבר שום שהפעילה.
ונדחתה.

 כנסת לחבר־ הזמרת פנתה לה בצר
 להתערב סמנו וביקשה הליכוד, מסיעת

ו בסודי־סודות, נעשתה זו פנייה לטובתה.
 לא לידיעתי. הדבר הגיע במיקרה רק

 עזר אופן באיזה בדיוק לברר הצלחתי
 בחוץ־לארץ. השוהה לישראלית ח״כ אותו

ב נמצא שהעניין זה שגיליתי מה כל
 שבמצודח במישרדו ח״כ. אותו של טיפולו

בתל־אביב. זאב
 יתכן התחתנה. שאסתר נודע בינתיים,

 לטיפולו הודות התאפשרו שהנישואין מאוד
 אפשרי אך ישראלי, פוליטיקאי אותו של
אח בדרך הבעיה את פתרה שהזמרת גם

רת•
 לארצות־ בא אסתר של הצעיר בעלה
טלווי שם ללמוד כדי מגרמניה, הברית

 סטודנט עם רומן לזמרת היה לפניו זיה.
 ממנה צעיר הוא אף שהיה י״טלאלי,

 עדייו חי אבי, בעלה־לשעבר, שנים. בכמה
לילד. המצפה סנדרה, חברתו, עם

עברית

וקסלר ושלמה זילכרכרג פדיסה
שירוני־מולדת

 עם שבאה הצעירה, בפיו. שגורות אינן
 מדנה, רוצים מה בדיוק הבינה לא חברה.
מסביבה. מפזמים פיתאום כולם ומדוע

 לאבד רצה שלא שלומי, נחלץ לעזרתה
 יישב ה, הוא נחמדות. כל־כך לקוחות שתי.

 יהזמין השירים את הקריא הסביר, לצידן,
 קידום למען הכל — לשתיה השתיים את

 לפליסה הסתבר בינתיים העברית. השירה
 ו־ שפה, ללימוד נהדרת דרך היא ששירה

הנכון. במקום הנכון המורה הוא ששלומי
 החליטו אפילו הם ביחד. השניים מאז

ית והמסיבה שהטקס והודיעו להתחתן,
 תהיה שזאת הצהיר שלומי בקרוב. קיימו
שי יושמעו שבה אמיתית, עברית חגיגה

שירי-מולדת. טהרת על רים


