
 ששמעתי אחרי במסיבה. אותה גיליתי
 שלא מי כי למסקנה הגעתי סיפורה, את

 וייצמן הדר יפסיד. פשוט — אותה יכיר
 .22זד בת הזאת, הבלונדית של שמה הוא

 חכמה, גס כחולות, עיניים בעלת בלונדית
יפה. גס משכילה, גם

הו עיר מחיפה, לתל-אביב הגיעה הדר
 נפרדה היא בלב. הקשורות בנסיבות לדתה,
אוני את עזבה היא זאת ובעיקבות ■מחבר,

 באוניברסיטה ללמוד עברה חיפה, ברסיטת
בתל-אביב. ומתגוררת ברמת־אביב

 לתואר שניה שנה לומדת היא היום
 הכל. לא עוד וזה וצרפתית, כללי ב-א

 ספרדית, לומדת היא לימודיה במיסגרת
.18ה- המאה של והיסטוריה קבלה
ללמוד. כל: קודם אהבות. כמה לה יש

לנגפורד קרוליץ
בהריון דיגמון

 וניצה לפסיכולוגיה סטודנטית היא נילי
חב הן השתיים לכימיה. סטודנטית היא
באוני ביחד הרבה ומבלות טובות, רות

שו ובמועדונים ביום, תל־אביב ברסיטת
הרבה כל-כך יש כאשר עתה, בלילה. נים

 זמן יותר להן יש באוניברסיטה, שביתות
 שתיהן בשטח. קורה מה ולראות לצאת
 נדמה נילי לגבי אך בן־זוג, חסרות כרגע

אבידן. עם נמצאת היא לבין שבין לי

וייצמן הדר
ףלהצעות מחכה ר ט ל

 בצרפתית, בעיקר — לקרוא אחר־כך:
 לטייל — היטב שולטת היא שבה שפה

 דוגמנית-מסלול, היא הדר ולדגמן. בעולם
 לפני חיפה של אלמם סייס בתואר שזכתה

שנתיים.
 הספיקה הריאלי. גית-הספר בוגרת הדר,
 מוקדם, שיחרור קיבלה שהיא משום הרבה

 באי כל את שיגעה שהיא משום אולי
 היא שירתה. שם בחיפה, לישכת־הגיוס

ב בסוכנות־אופנה לדגמן ללמוד, התחילה
 היא טל. באל דיילת היתה ואף חיפה
 נשגה בחברה הצימצומים רקע על פוטרה

שעברה.
בע מטר, 1.73 לגובה המתנשת הנערה

 הצליחה מושלמות, הכמעט המידות לת
 הודשיים לשהות על באל עבודתה בזכות

 היא בה, תלוי היה זה אילו בלוס־אנגלס.
 התעופה בחברת לעבוד ממשיכה היתד.

העולם. כל את לראות כדי רק הלאומית,
 בחוד עם רומן ניהלה היא שנים ארבע
 בתיווך בישראל שיעבד דני, בשם אנגלי,
ב זה את זה הכירו הם ומכוניות. בתים
לאנגליה, עד הרחיקה אהבתם אך חיפה,

מו שאיני בתלא־ביב מסיבה היום אין
 חברתו לכיא, נילי :שתיהן את בד. צאת

 ה- של בהווה גם קשרים ועם לשעבר
ו אכידן, דויד משורר-קולנוען-סופר

חורין. בן־ ניצה הטובה חברתה

 לזרומאן את טובה. תקופה בילו הם שם
 שנים. ארבע נמשך ״הכיף הדר: מסכמת
נגמר.׳ זה עכשיו
 משום אולי מקום, לשגות החליטה הדר
כ ישתנה. המזל גם שכך קיוותה שהיא

 שהיא כפי — ״פנויה״ לבד, היא רגע
ש הזאת, היפה הצעירה זאת. מגדירה

 חיפה, של הקמפוס נסיכת בתואר זכתה
ב הסטודנטים בקרב השתאות והמעוררת

 ״בחיפה :רוצה שהיא מה יודעת אביב, תל
 לפלוש רוצה אני אך מלכה, אני אומנם
 פה לתצוגות. ולהתקבל התל-אביבי לשוק
מכי כולם מתייבשים. בחיפה כיף, יותר
הצעירה. היפהפיה נאום כולם.״ את רים

ת. חדשה חברתית בתופעה להבחין מתחילה. כבר אני א  להתחתן, ממהרים רבים ב
 אחרי קצר זמן בתוך חוזרים פחות לא רבים אבל חדש. לא זה להתגרש. זמן וכעבור

 היי־הנישואץ. נהרסו שבגללם רומנים אחרי וזאת — הטריד. לגרושתם גירושיהם
 אלה הם היום של הגרושים וחדשוה. לתופעה צפויים אנו הדברים, את דואה שאני כפי

מחר. שנית שיתחתנו
שי המיסעדן ובעלה, דרור סמדר הדוגמנית על לכם סיפרתי שעבר בשבוע  א

 יהודה השבוע: של דוגמה הנה ביחד. שוב ומבלים גדול ברעש שנפרדו ארכיס,
 טובות. שנים כמה ארכה הנישואין תקופת רב, זמן נמשך ביניהם הרומאן שרקן. ונילי

 בתחומו. חיל עשה שחקן־בדרן, יהודה, למימכר*בובות. הגויות של דשת ניהלה נילי
 בהשמצות, נפרדו לא הם הסוף. עוזה אחרים, רבים כפו מופתעת, התבשרתי אחד יום
 קטן. לא שוביניסטי יגבר הציג )2287 הזה (העולס הגירושין ערב הגבר נאום אך

יגמר. זה שכאן בטוחה הייתי
 המשותפים שחייהם משוכנעים היו וכולם רוחל׳ה, אחרת, אשד, עם נראה ברקן

הסתיימו. ונילי יהודה של
 פתיחות, מסיבות, מיני בכל — ביחד ויותר יותר לאחרונה אותם רואה אני לא. אבל

 ז לא למה בעצם חברים. ממש טובי* ידידים נשארו שהם מסביר יהודה הרמות־כוסית.
 זד. התופעה. אחרי לעקוב כדאי אבל ביחד, גרים לא הם גילי. מיהי יודעת הרי אני

נישואיו־גירושידנישואין. — סוחף ומאוד־מאוד *סולארי פאוד־מאוד להיות מתחיל
חורץ בן־ וניצה לביא נילי

משותפים חיפושים

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 ו 1 0 נ 1 1 1 1 1 1

א צ א ך דייני צ ר ד ב
 והיא התחתנו רק הם צפוי. היה זה כן,
 נישאו אחדים שבועות לפני בהריון. כבר

 קרו־ והשחקנית דיין אסי השחקן־בימאי
 של לוחצת חברות אחרי לנגפוהד, ליין

שנתיים.
 הכירו 24זד בת וקרוליין 37זד בן אסי

 איש מסרטיו. אחד הסרטת בעת זד. את זה
ב להיראות המשיך רב־הפעלים הקולנוע
 שההסרטה אחרי השחקנית של חברתה

 קטן בבית לגור עברו אף והם הסתיימה,
גן-סורק, במושב ששכרו

 אצל משהו ששיבשה הלבנון, מילחמת
 הקשת של הימני לצד אותו והעבירה אסי

 הרצון את שניהם אצל חיזקה הפוליטית,
 פד חוזיים לקשרים קישריהם את להפוך
ו חופה, התקיימה קצר זמן בתוך כרים.

 נראה שלה החטוב שהמראה השחקנית,
 של במודעות-פירסופת בעיר פינה בכל

 בחודשי־הר־ כבר נמצאת ■חבדת־טכסטי׳ל,
הראשונים. יונה

 לסידרת בוודאי צפדים אנו הלידה עד
 כשהיא שלה, נהדרות מודעות־פירסומת

 ופה להציג. מה יש לקרוליין כי בהריון,
 למיש- צאצא עוד יהיה בקרוב שחשוב:

 במשך דרמאתיות כותרות שסיפקה פחה
 אבי-המישפחה של מותז אחרי ושגם שנים,
מהכותרות. מרפה אינה


