
[ישוא■
השנה
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הת וממש חתונות בסימן עמדה השנה

 השנה. וחתן כלת יהיו מי להחליט קשיתי
לאופ נישאה ליי חווה היפה הדוגמנית

 לנהל התחילה עי-מו ויחד פולופ גי נאי
מיפעל־אופנה.

 שהיתר■ מור, רינה לשעבר, חבל מיס
 מבין בחרה מבוקשת־השנה, שעברה בשנה

 מנכ״ל גודר, בדורון מחזריה עשרות
 שאול לאיש־העסקים הקשורה בחברה

אייזנכרג.
 לרווק שנחשב זיו, שמחה עורר־הדין

 בת סלע יעל את לאשר, נשא הנצחי,
.18זד

 נשא עדית, מבעלי פרומצינקו, יעקב
 העונה ובלונדית צעירה שוודית לאשה
. לשם כי כי

של בנה שם־אוד, יונתן האמרגן

השנה הריון
 שלג עירית השחקנית ולחברתו איכגי משת לשחקן

 התחתנו ולא אחדות, שנים כבר יחד חיים השניים בת. נולדה
 טוענים הם הנישואין. למוסד מייחסים שהם חוסר־החשיבות בשל

מהרבנות. אישור צריך לא יחד להיות שכדי
 החסידה. של נוסף ביקור על לכם בישרתי השנה בתחילת

זאב הממשלתית, לישכת־העיתונות מנהל של בביתו והפעם
בסישרד־השיכון. כפקידה העובדת מירי, ואשתו הפץ

 יעקוכי, גד המערך ח״כ של היפהפיה אשתו יעקובי, נלה
 שהיתר■ נלה, האחרונים. הריונה בחודשי אלה בימים נמצאת
הישראלי. הייצוא במכון כיום עובדת עד, באד דיילת בעבר

 בירושלים, העברית באוניברסיטה לתיאטרון החוג לראש
 מנישואיו חנן, בשם בן חודשים כשלושה לפני נולד זל,פ, אריה
 כמרצה גם המשמש זקס. .27ה־ בת לרחל השלישית בפעם

 ילדים. הרבה רוצה שהוא אמר באוניברסיטה, אנגלית לספרות
חנן. נולד נישואיו אחרי ורבע שנה

 לטרגדיית הפכה השנה, לידת להיות היתה שצריכה הלידה,
 שרון, אריק שר-הביטחון של אשתו שרץ, לילי השנה.
להריונה. השישי החודש בסוף עוברה את הפילה

אליהו, סימה של הריונה סיפור עומד אלה לכל מעל
 וסימה אריק של אהבתם איינשטיין. אריק הזמר של חברתו

 סיפור על ידעו לא הזמר של מעריציו וחשאית. שקטה היתד.
בתדהמה הוכו ולכן תמימות. שנים עשר זה הנמשך האהבה
בן אמיר בני־הזוג. מיחסי שנולד התינוק על הבשורה לשמע

 המאושפז הפופולרי, הזמר של השלישי ילדו הוא חודשים השיבעה
 שנפצע אחרי בתל־אביב, איכידוב בבית־החוליס אלה בימים

 מאלונה בנותיו אחרי הראשון בנו גם הוא אמיר בתאונת־דרכים.
 לצה״ל. גיוסה לפני העומדת שירי. ויסמין. שירי איינשטיץ,

אריק השאיר לאחרונה בתל־אביב. בדירתו אביה עם מתגוררת

איינשטיין אריק
העודס של ילד

 יחד אליהו, סימה של בביתה לשהות והירבה לשירי דירתו את
המשותף. ילדם עם

השנה התיר
 המים־ של ברשת־העסקים המנהלים אחד

 (״מוישל׳ה״) משה הוא שאולי, רפי עדן
 בקיסמו שכבש משגע, חתיך שהוא ׳טגיס,

נשים. עשרות השנה במשך
 תמים. מבט אמנם יש 28ה־ בן למשה

 רחוקה האמת עליו ששמעתי מה לפי אבל
מכך.

 הפלייבוי בתדמית להיאבק ניסה הוא
 לו. הניחו לא פשוט הנשים אבל הזוהר,

 נהנה מאוד שהוא לי נדמה היה בהתחלה
 אני וגם כשכמעט אחד. יום אבל מזה•

 הוא שלו, והכחול התמים למבט התפתיתי
 רציני בחור הוא כל שקודם אותי שיכנע

בראש. שטויות בלי רציני, ואיש־עסקים

וא שס־אור אורה הימנית העיתונאית
 חגיגות רעיון את שיזם מידית, של חיה

 וגרס שנכשל רעיון בגני־התערוכה, הגביע
 את לאשה נשא רבים, הפסדים למארגניו

הרדוף. חיה
 דליה הפופולרית הטלוויזיה שדרנית

ניש בחייה, רבים משברים שעברה מזור,
 שלויט, יופי הירושלמי לעורך־הדין אה

ניצחי. לרווק הוא אף שנחשב
 תל־ מכבי של הכדורסל קבוצת מנהל

 מחרוכסקי (״שמלוק״) שמואל אביב.
 הצעירה עמיאל, לורד ני׳שא ,44ד>- בן

 את ספק ללא והיווה שגה, 20ב־ ממנו
 בבנק פקידה היא ורד השנה. הפתעת
 משנה. יותר נמשך השניים בין והרומן
 קריאה בסימן עמד אלה כל מעל *אולם

 העיתונאית בין שהתנהל הרומן גדול
 ר,צהרון מבעלי אחד של בתו מוזס, ג׳ודי
 ועמירם מוזם, נח אחרונות, ידיעות

ניר.

שגיב מיטה
חסומים מבטים

 שמוישל׳ה נדמה היה השנה בתחילת
 מלי של בדמותה באמת על אהבה מצא

ר, מ  שאחר־כך ביחסי־ציבור, העוסקת עו
 התנפץ הרומן אולם משלה, מועדון פתחה
הש מסויימת תקופה רמה. תרועה בקול
 מעדיף שמעתי, כך מאז, יחד. גרו גם ניים

לבד. לישון שגיב
 ובין בינו רומן על סיפרו אחר־כך
 בארץ. ביקרה כשהיא פרי, חני הדוגמנית

מדוייק. היה לא הזד■ הסיפור גם אולם
 בשיכון שכורה בדירה המתגורר משה,

 ותל־ חיפה בין זמנו את מחלק בבלי,
 לעיר מהקריות הצעיר כשהגיע אביב.

 ונחבא ביישן בחור היה הוא הסואנת,
 הבושה לו עברה בינתיים הכלים. אל

 הזוהר בשמי החדש ככובב התגלה והוא
התל־אביבייס.

שין גם  היו אבל השנה. חסרו לא גירו
ש הסוערות הסצינות בשל שבלטו כאלה
זה. מדור דפי מילאו

 התגרש חרות, ח״כ קליינר, מיכאל
אחרי לאנגלית, מורה צפרירה, מאשתו

עופר ורונית יולי
מזונות ללא

 מעדיף שקליינר למסקנה הגיעו שהשניים
 על־פני המיפלגה׳ הראשונה, אשתו את

החוקית. אשתו
 התגרשה אלכרשטיין חווה הזמרת

ב ששימש טננכאום, עמידם מבעלה
 שלה. מנהל־ההצגות רבות שנים משך

 המפיק עם רומן כיום מנהלת אלברשטיין
לוויתן. נדב והכימאי

 צו״ ארנון מנהל־ו־,טלוויזיה שהיה מי
 קריינית אילנה, מאשתו התגרש קרמן,

חודשים תוכניות. ועורכת רדיו  'ספורים חודשים תוכניות. ועורכת
 עוזרת־ את לאשה צוקדמן נשא אחר־כך
הלוי. מירי ההפקה

 מאשתו התגרש רווה זאב השחקן
אחרי ומייד שחקנית, היא שגם שולה,

 אנג׳לו, מלי את לאשה נשא הגירושין
רבות. בשנים ממנו הצעירה
 השנה שהסתיימו השערוריות לכל מעבר

 גירושיהם המדינה את הסעירו בגירושין
 אשתו ושל עופי יולי איל־הספנות של

 בצבא- שירתה רונית רונית. הצעירה
נישואיה אחרי הצבא את עזבה הקבע.

המשותף. ביתם את זמן־מה וניהלה
 לשבת לה נמאס קצרה תקופה אחרי

 סוכנות־ייבוא עבורה פתח ועופר בבית
בשות ניהלה שאותה מלאכותיים, לפרחים

דני. לש אלמנתו מרטכיץ, גבי עם פות
 עופר ויולי רונית של גירושיהם פרשת

 שאיל- העובדה בשל רבים גלים עשתה
 בצורה נישואיו את סיים העשיר הספנות

 מזונות דמי לשלם מוכן היה ולא מכוערת,
הצעירה. לגרושתו
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