
הנעורים חלום
גיורי של

וחצי, חודשים שלושה לפני כשבישרתי,
מוזם, ג׳ודי של המיועדת חתונתם על

ס, נוח של בתו . ידי הצהרון מבעלי מוז
הצב הכתב ניר, ועמירם אחרונות, עות
 לפני היה זה הטלוויזיה, של לשעבר אי

הקרו ידידיהם מבין אפילו שרבים־רבים,
 כך על ידעו בני־הזוג, של ביותר בים

 לחדש פרטים כמה לי יש הפעם גם בכלל.
 נודעו לא שעדיין הזאת, החתונה על לכם

ברבים.
 בעיתונו עיתונאית ג׳וז־י, של נישואיהם

 בבחירות שהיה ועמירם, כמובן, אביה של
מו של לענייני״תיקשורת עוזרו האחרונות

 לראשות־הממשלה, מיפלגת־העבודה עמד
 בספטמבר 9ב* יתקיימו פרס, שימעון

בהרצ אכדית מלון של הבריכה ברחבת
 זה מקום דווקא נבחר לחינם ולא ליה.

סיבה. לכך יש האירוע. לצורך
ה הצעירה מבקרת ,10 בת היותה מאז

 את חגגה שבועיים לפני שאך בלונדית,
 הזה. המלון בבריכת .24ה־ יום־הולדתה

 השנים, במשך שהתפתח . נעוריה, חלום
ביל שבה הבריכה, שפת על להינשא היה
 משמצאה עתה,. רבות. יפות שעות תה
חלו את לממש החליטה בחיר־ליבה, את
מה,

 עד צומצמה לחתונה רשימת־המוזמנים
 וכאפס כאין שהוא מיספר בלבד, 650ל־

 של הרגזב ומכריהם ידידיהם חוג לעומת
 לצניעות הסיבה המו״לים. מישסחת בני

 המילחמה תקופת :כפולה היא היחסית
ה דוד של ומותו העדינה, שרויה שבה
בו מכך כתוצאה מדזם. אלכסנדר כלה,
במ השגרירים להקת של הופעתה גם טלה

החתונה• סיבת
 ארנון ג׳ודי, של אחיה של חתונתו

ס, (,.נוני״) ה־ מוז היא אף עמדה ,29בן.

מוזס וג׳ודי ניר עמירם
המוזמנים ברשימת צימצומים

 במלון חודשים שלושה לפני להתקיים
 התקיימה היא המילחמה בשל אך אבריה,

 נישא גוני בפתח־תיקווה. הורי־הכלה בבית
 הבימאית של בת־דודה עפרון למיכל

;*פרץ. מריק אחיה ושל חנוך ליהי
 במישפחת אחת רווקה רק נשארה עתה

 .22ה־ בת תמי, הצעירה, האחות :מוזס
 ד״ר עם שנים שלוש מזה כבר יוצאת היא

 עוזרו שהוא רופא־לב שנווייס, אדם
 מכון- ראש נויפלד, הנרי פרופסור של

למ בתל־השומר. שיבא בבית־החולים הלב
 נישאו ביותר הוותיקה היא שחברותם רות

 במיש־ לפניה. מוזס לבית האחרים הילדים
 על משמחת להודעה עתה ממתינים פחה

הזוג• בני של הקרובים נישואיהם
 היה עמירם, את הכירה שג׳ודי לפני

מיפלגת־ דובר עם ללב נוגע סיפור לה

אלברשט״ן חווה
בבית־החולי□

אלכדשטיין חווה
לדאוג צורך אין

 היה פלג. (״רוליק״) ישראל העבודה,
- -גלי  אך פיק צכיקה הזמר עם רומן גם לה

 דווקא הוריה בעיני מצא־חן המחזרים מכל
 הקודם וחברה עמירם בין ניר. עמירם

 בעניין יריבות כיום יש רוליק, כלתו, של
 רשות־השידור של לוועד־המנהל המינוי
 עליו, התמודדו ששניהם המערך, מטעם

רוליק. בו זכה ולבסוף
נכ מהטלוויזיה, התפטר שעמירם אחרי

 שהפסיד המערך, על שלו ההימור של
 במכון במחקר עוסק הוא עכשיו בבחירות.

 בעתיד ימלא כי המאמינים יש שילוח.
 אולם חותנו. של בצהרון חשוב תפקיד
 (מיל.) קצין שהוא הזה, שהבחור נראה

פו קאריירה על ויתר לא עדיין בצה׳׳ל,
 מוזס נוח עם דיבר לא והוא ליטית,

בעיתון. עתיד על

אהבה
בבית־המישפט

 ברונשטיין מלי למשפטנית־זמרת
 ולנר. זאב עורך־הדין חדש, חבר יש

 ה- היכל במיזנון נערכה ביניהם ההיכרות
בתל־אביב. מישפט

 הזמרת של הרבים ומעריציה מכריה
 השבוע, הודאגו אלברשטיין חווה
 בוטלו. שלה הופעות ששתי נודע כאשד
הפופולא שהזמרת שמועות, גם נפוצו

 בתל־ איכילוב בבית־החולים נראתה רית
 מתלחשים, החלו כבר לאוזן מפה אביב.

 בבית״ אושפזה אישית, בעיה יש שלחווה
החולים.

הבל מהבשורות ללחץ שנכנסו אלה לכל
 לא :מרגיעה ידיעה לי יש נעימות, תי

 של אמרגניתה רציני. דבר בשום מדובר
ש לי הודיעה עציוני, מרים הזמרת,
 בשפעת. היותר לכל או בווירוס המדובר
גירו דבר את הכחישה שבעבר עציוני,

 טננבוים, עמירם מבעלה, חווה של שיה
 לבימה. הזמרת תשוב שבקרוב הודיעה

 לפני הופעה לה נכונה בספטמבר 1ב־ כבר
 בירושלים. בבנייני־האומה הדסה נשות
 ראש־הממש־ יהיה ערב באותו הכבוד אורח

כגין. מנחם ,הל
הרא ביום היתד, אכן שהזמרת מסתבר,

 איכילוב, בבית־החולים שעבר בשבוע שון
סף ד״ר האישי, רופאה אותה בדק שם  יו

 האמרגנית, שהודיעה כפי אך. מיכאלי.
ו כלל חמורה היתד, לא שלו הדיאגנוזה

כלל.
 לבוא הזמרת צריכה היתה כן, אם למה,

 במחלה מדובר אם לבית־החולים, בכלל
 שחווה אומרת, עציוני ן ושיגרתית קלה

 של לנוחיותו לבית־החולים באה פשוט
העסוק. הרופא

 חברה הוא מחלתה בעת בחווה שמטפל מי
 שלמענו לוויתן, נדב ד,בימאי הצמוד,

ב כן, אם נמצאת, היא מבעלה. התגרשה
לדאוג. צורך ואין טובות, ידיים

 אך חודשיים, כבר נמשך אהבתם סיפור
 עד החליטו לא עדיין שהשניים נראה

 הם בינתיים ביניהם. היחסים רציניים כמה
 כאן שמתפתח הוא והרושם לבלות, מרבים
יפה. סיפור
 את הקרוב בינואר לסיים עומדת מלי

 במיש- עושה היא שאותה שלה, ההתמחות
אחר- זכרוני. אמנץ עורך־הדין של רדו
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כרונשטיין מלי
זמרת גס

שפין! פרידה
 מלכודהיופי שושן, אילנה הדוגמנית

נפרדו עפרון, מריק וחברה ,1980 של
שוב.

 ארוכה היסטוריה יש ואילנה למאריק
הסימ כל הפעם, וחזרות. פרידות של
 בחייהם הזה שהפרק כך, על מעידים נים
סיומו. אל בא

ה חידוש על דיווחתי וחצי חודש לפני
חתו וביטלו שנפרדו אחרי ביניהם, יחסים

ש אחרי בוטלו הנישואין מתוכננת. נה
המכרים כל והוזמנו מועד להם נקבע כבי

ה אי־הנעימות בעיקבות ובני־המישפחה.
 נגמר ביניהם שהסיפור כולם חשבו זאת-

 הס :שוב הפתיע הצמד־חמד אך לחלוטין,
 את וחידשו כבעבר, ביחד לבלות החלו

אהבתם.
 אז שבועיים. לפני עד נמשך זה מצב

 ברמת- המשותפת דירתם את אילנה עזבה
איחו אחרי עיתותיהם את בילו שבה גן,
 הדוגמנית בנפרד. לגור ועברה מחדש, דם

חדי מכונית לאחרונה שרכשה היסהפיה,
 מדעי־המ־ ללימודי להירשם מתכוונת שה,

 כך והחליטה, בר־אילן, באוניברסיטת דינה
 עולמה מתוך מריק את להוציא אומרים,
לגמרי.

 ב- בדירה החתיכה מתגוררת בינתיים
 המתגורר ;ורך־דין לה שהשאיל רמת־גן

 בית־קפה של בעליו גם שהוא בכפר־סבא,
 אחרת, אהבה לה אין בתל-אביב. ידוע

 כרגע מחפשת שהיא כלל, בטוח זה אין אך
 ש־ לי, גילו בסודי־סודות חדש. סיפור

לרומ התשוקה השלווה. חשובה לאילנה
שלה. החזק הצד אינה סוערים נים

 שליוותה המצליחה, החתיכה מתכננת כך
 הקדם־ בתחרות פיק צביקד! הזמר את

 עומדת היא שם ללונדון, לנסוע ארוויזיון,
עצמה. משל תקליט להקליט
 חודשים כמה מזה טרי גרוש הוא ולנר
 עורך־הדין עם ביחד שותף הוא בלבד.
 הם שבו עורכי־דין, במישרד טירר רוני

 תחום שכירים. פרקליטים כמה מעסיקים
 אישי, ומעמד מקרקעין הוא התמחותם

 שמכל כך בהם, עוסקת מלי שגם תחומים
משותף. נושא להם יש הבחינות
 זמרת וגם עורכת־דין גם מלי של היותה

 שהיפה־ נראה במינה. מיוחדת תופעה היא
 ויש עיסוקיה, שני עם היטב מסתדרת פיה
ולבילויים. לאהבה זמן די גם לד,

 תל- בצפון שניהם מתגוררים וזאב מלי
נפרדות. בדירות עתה לעת אך אביב,
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