
 פרידה
ע - שבו ל

 יומיים או יום שמדי זוגות הרבה יש
 זאת עושים מהם רבים וחוזרים. נפרדים
סע עושים אחדים ובחדרי־חדרים. בצינעה

הי יוודע שהדבר ודואגים בהום־מים רות
 עומר, טלי הם כזה זוג ומייד. לכולם טב

 את הנושא אביבי, תל־ בדיסקוטק השותפה
 עמום וחברה רומי, קירקם של שמו

 בעבר שהיה בחיל-אוויר, קצין לוויטום,
המצרי. בשבי

ה על היה לספר שהתכוונתי הסיפור
ש לפני עוד אד השניים. של פרידה

 זה חזרו כבר הם זאת, לעשות הספקתי
זה. לזרועות

 ארוכה. תקופה כבר חברים ועמוס טלי
ככל בהדרגה.* התהדקו ביניהם היחסים

השום נו 111 חווו₪ וווו
 חדשה דירה

חדשה אהבה
 מה רוזנדורן. ציפי של למזלה להתייחם איד לדעת קשה
בי ספו־השלום של שכוכבי־המזל זה שבטוח, י חן אי  מאירים ג

והערב. השכם פנים לו
 רהנ־ גכי פתח-תיקווה הפועל לכדורגלן נשואה היתה ציפי

 כמה לפני וינגייט, במכון אימת בזמן מהתקף־לב שמת דורן,
הרא מבעלה שהתגרשה אחרי השניים, נישואיה אלה היו שנים.

 של ומכריה ,9 בן כיום שהוא ילד, אחריו השאיר גבי שון.
להפליא. יפה שהוא מספרים ציפי

כשבו ומזה כמזכירה, עובדת ,28 בת כל־כולה, שהיא זו, ציפי
נתן. אייבי עם רומן מנהלת עיים

 דירתו. את שמכר אחרי במלון, התגורר עכשיו שעד אייבי,
 אמבט-מעסה הרכיב שבה החדשה, לדירתו אלה בימים עבר

 והוא לב, צורת לג׳אקוזי מדנמרק. ־שהביא מפואר, *(ג׳אקוזי)
 בוודאי חשב אמבם־התענוגות, את אייבי כשרכש אדום. צבוע

אוהב. כל־כך הוא שאותן הצעירות. לנשים מתאים פיתיון שבידו
 לפתיר זקוק היה לא אייבי להפליא. פשוט היה שקרה מה

לדירתו. שנכנס לפני עוד אהבה מצא הוא נות.

 כיצד לגלות הצלחתי לא בהחבא. כמעט רומן מנהלים השניים
 כשראיתי שם. סודי מאוד הכל זה. את זה השניים הכירו והיכן

מצויין. ונראה בגפו היה הוא אייבי, את השבוע

 הלשונות לחשו מזמן לא רבות. שנים כבר גרוש אייבי
 יושב־ראש של בתו סכידוו, ענת עם רומן בנהל שהוא

 תוקף. בכל זאת הכחישו השניים אולם סכידור, מנחם הכנסת
 נפרדה היא שמעתי, כך שממנו, חבר, יש שלענת גיליתי גם אז

בינתיים.
נתן אייבי

כדורגלן אשת הפעם

פולו בהריון בולן

עומר טדי
מהיר בקצב

 רועשות שלהם הפרידות הפכו שהתקרבו,
 סיפרו הזו בפעם יותר. ותדירות יותר

 חפציו, כל על מהדירה נזרק שמישהו לי
חש אותו. תראה לא שיותר נשבעה וטלי
 אצל הצ׳אנסים כל לעמוס שנגמרו בתי
 עומר דבורה הסופרת של בתם טלי,

 (״שמר שמואל הבימה תיאטרון ומנהל
עומר. ליקי)

 מי לברר הספקתי לא שטעיתי. מסתבר
מודי כבר והנה מהדירה, סי את השליך

 סלי הסרה ספורים ימים שבתוך לי עים
 משחקים ביחד, והשניים שבועותיה כל את

 גדולה. באהבה אותה
הבא. לסיבוב עד

עזר

קבו של שחום־העור, הגבוה, הכדורסלן
 רוכינסון דרל תל-אביב, ביתיר צת

 כולם שנים. שלוש כבר בארץ משחק
 ארונה, היא. הנה זוגו. בת מיהי לדעת

שניים. חמש כבר נשוי הוא שלה אשתו,

 לשמור זה טוב שהכי־ החליטה ארתה
 היא זה את מקרוב. הכדורסלן בעלה על

 בהרבה נמוכה אומנם היא עכשיו. עושה
 בו לאחוז סמנה ימנע לא זה אבל מבעלה.

חזק.

ארגמן־ברנע עמליה העיתונאית
העובדת עמליה. בחייה. קשות מכות ידעה

*רב
*

רוכינסון ודרל ארתה
לוחצת אישית

 בשנות דרל: כלפי הגונה להיות כדי
 מאוד, בודד היה באמת הוא בארץ שהותו

 שהוא חששו בקבוצה שחבריו כך, כדי עד
 לארץ ארתה של בואה לחו״ל. יחזור
 בני־ של בעיותיהם את רק לא פותר
ה קבוצת של אלה את גם אלא הזוג

כדורסל.

ברגע ואהרון עמליה
— בעיתונות

 נשואה. הייתה הגדוליים, הצהרוניים באחד
 בתאונת־דרכים, תעי הקטן בנה כשנהרג

הת היא חייה. כל את הטרגדיה שינתה
 לבד, חייתה ארוכה ותקופה מבעלה, גרשה

 אחדות שנים לפני עצמה. בתוך הסתגרה
 העיתונאי של בזרועותיו אושרה את מצאה
 ואף למצריים נסעו הם כרגע. תן אה

כש מסויימת, תקופה במשך שם התגוררו
 בקאהיר. ישראל בשגרירות עבד אחרון
 הרתה עמליה — פרי הניבה זו תקופה
יפהפיה. תינוקת וילדה

 שוב עמליה כי נודע, אלה בימים ממש
בהריון.

 מאחלת אני באמת־באמת, הלב, כל עם
אחת היא עמליה טוב. רק שלי לקוליגה

 לומר רעה מילה אין שלאיש המעטות,
 אותה שמכיר מי שכל ספק ואין עליה,

לאיחולים. מצטרף
ה אינו השבוע של העיתונאי ההריון

 תקופה זו אולי לספר. כדאי שעליו יחיד
 בכל מיקדה. זה ואולי בהריון שכולן כזו,

ישר של אשתו פוליאהוב, שוש אופן
 הגשש מצלעות פוליאקוב, (״פולי״) אל

 העוסקת שוש. בהריון. היא גם החיוור,
 לשעבר, דיילת היא ביחסי־ציבור. כיום

בגני־צהלה. בדירת־גג מתגורריים והשניים

פוליאקדב שוש
ובבמה


