
שני תואר

 העיתונאית על לכם סיפרתי שבוע לפני
 והרפתקותיה גלזר פילים הצימחונית
 סיפרתי שלא נזכרתי אחר־כך בניו-יורק.

 של בנו יוני, שלה, האקס על לכם
הע סיפלגת יושב-ראש פרס, שמעון

בודה.
 בלבד, קצר זמן נשואים היו השניים
 פילים מאז שנה. כחצי לפני והתגרשו

 יוני ואילו מקום. בכל ונראית פורחת,
נעלם.

 ברמת- מתגורר שיוני ומצאתי בדקתי
 מחלק הוא שאותה בדירת־רווקים השרון,

נכה־מילחמה. נעורים, חבר עם
הפ בוגר הוא במיקצועו. גנן הוא יוני
העב האוניברסיטה של לחקלאות קולטה

פר גנים בטיפוח ועוסק ברחובות, רית
 שהחלום יודעת אני ובווילות. בבתים טיים
 בינתיים אבל וטרינר, להיות זה שלו
זה. בעניין דבר שום עושה לא הוא

 עכשיו לבלות. מעולם אהב לא יוני
 רואים לא בכלל לצידו, איננה כשפיליס

מקום. בשום אותו

אלקיים ובתיה קולנר עליזה
וילדים מישפחה

 חמישה עם אורחים, מלא ענק, ממש אדיר, בבית ביחד כולם
מכוניות. ושלוש משרתים

̂ אהבה

ומחול
בי שמו המסיבות. באחת אותו פגשתי  ב

 זהוב- גם רווק, צעיר סמלר, (״צביקה״)
 גם רקח, גם שהוא ותכול-עיניים, שער
לבד. וגם מסטרנט גם וידיאו, סרט מפיק

 28 לפני בדיוק בבנימינה, נולד צביקה
 בילדותו יחיד. ובן טלה מזל בן הוא שנה.
 הוו- ממושכת בני־מישפחתו עם עקר הוא

 את מיגדל-העמק. הפיתוח לעיירת תיקים
 של בסניפיה עשה הוא התיכץ בית-הספר

 ל- התגייס טיבעי ובאופן בעכו, קציני-ים
חיל־הים.

 ושם לאוניברסיטה, הלך כשהשתחרר,
 אחר- במדעי־המדינה. ראשון תואר סיים

חוג. באותו שני לתואר המשיר כך
החליט הוא בכך. הסתפק לא צביקה אך

י1ר
 אמיתית יפהפיה קלצ׳ינסקי, סמדר

 אותו וצבעה שערה את קיצצה שבאחרונה
חדשים. סיפורים תמיד מספקת בפסים,
 אנדר', של בתו היא :זוכר שאינו למי

ב למילחמה חייו את המקדיש צייר
 חבר הוא בתל-אביב. הגרמנית שגרירות

 סמדר לו מיררה זה רקע ועל חרות, מרכז
היא חודשים ארבעה לפני החיים. את

הגון
דד תבו מ ה

 שפיר, הפי על לכם סיפרתי מזמן לא
 הדוגמנית עם שיוצא ישראלי איש־עסקים

 ).2369 הזה (העולם חירשנברג ציונה
על לכם לספר הספקתי לא סיפור באותו

סמלר צכיקה
נזדעי־הנזדינה

ולטל לקולנוע הישנה אהבתו את לממש
ב ראשון לתואר לומד החל הוא וויזיה.

ול לקולנוע בחוג תל-אביב אוניברסיטת
 שיעורי־סדנת־הטל- במיסגרת טלוויזיה.

 להסיק צריך היה הוא באוניברסיטה וויזיה
טלוויזיה. תוכנית ולביים

 מורה בעבודתו לשלב רעיון נולד כך
האי המחול כוכבת גם שהיא להתעמלות

), 30*

דחן הניד
משמיים —

שחר דפנה
לביגדי־ילדים בוטיק

 חוגגת היא שחר• דפנה שמה גרושתו.
 נשואה כשהיא 30ד.־ הולדתה יום את

אחר. למישהו
 בית־האופנה מנהלת בזמנו היתה דפנה

 בעלת- היא והיום אוכרזון, גירעון של
 אבן־גבירול ברחוב לביגדי-ילדים בוטיק

ה את בעצמה מייבאת והיא בתל־אביב,
הרחוק. מהמיזרח שלה לבוטיק בגדים

הת היא במוצאה. אמריקאית היא דפנה
 בגלל שנים. עשר לפני שפיר עם חתנה

 לארץ חזרו העולם, בכל היו הם עסקיו,
 לטובת בעלה את עזבה דפנה ואז 1980ב־

 והוא שחר, ארי שמו אחר. מישהו
 עם התחתנה היא אווירונאוטיקה. מהנדס

שמה. לורן בת, לה נולדה ואף ארי,

 דיעותיד, את כיבד שרון, של האישיים
בכבוד. אליה והתייחס

קלצ׳ינסקי סמדר
— זוג

 )2351( ר,זר! העולם עמודי מעל סיפרה
 ועל שרון אריק על חושבת היא מה

 היה זה ובשטחים. בלבנון צה״ל מעשי
 מאביה שלמדה בת של דרמאתי גילוי-לב

 מאש, כמו מפאשיזים להישמר צריך כי
 מה על לשתוק שאי-אפשר ושהחליטה

חבריו עם שנמנה אביה, כאן. שקורה

 ריקוד, באוניברסיטה אצלה למד הוא רובי.
רע. לא עסק שזהו והחליט

ל — לבז■ עדיין הבחור סרט־שמרט,
הרכלנים. כל ידיעת

 הגיעה כי הבית, את סמדר עזבה מאז
מב היא לבד. לגור רוצה שהיא למסקנה

 מבינים והם הזדמנות, בכל אביה את קרת
 בענייני לא רק השני. את האחד היטב

פוליטיקה.
 גוייסה לא ,20 בת כמעט שהיא סמדר,

 כבר היא לכן חוסר־מישקל. בגלל לצבא
 פניה צילומי דוגמנית. של עבר בעלת
 מודעות־פירסומת מעטרים הדקיק וגופה
 ראיון באותו אמיצה די היתד. היא רבות.
 יפסיק שמישהו חוששת לא שהיא לומר,

 ידעה והיא דיעותיה. בגלל אותה להעסיק
בשוק. בגילה מתחרות לה אין — למה

 מאפרת חברה, עם היום מתגוררת היא
 באותה לזורנן. עדה המוכרת הטלוויזיה

 הפנטו- דהן, חנוך את הכירה היא דירה
 המירקע. מעל הזמן כל המופיע מימאי,

עכ החולמת סמדר, על נדלק הרווק רוזן
קולנוע. על גדול, על שיו

 הם הראשונה, בפעם נפגשו שהם מאז
 או פתיחה בכל ביחד, הזמן כל נראים
הגדולה. בעיר מסיבה

ס רי ב ח

לילדים
ת פו הי

ם ל גי אנ ם־ לו מ
 מה ממש הן ועליזה, התיה הספריות האחיות שתי

הצלחה. סיפור שקוראים
 מהארץ נסעה בתיה עצמה. בפני סיפור היא מהן כל-אחת

שנה. של להשתלמות אלקיים אורי הרופא בעלה עם
 גם נסעה אחריה שתיכף משום שקרה, מה זה לא אבל
 ביחד וכולם בניו-יורק, היו כולם סמי• בעלה עם עליזה, אחותה

ללום־אנג׳לס. עברו
 הסיפור ומכאן מסמרה, האחיות שתי פתחו המערבי בחוף

הבא:
 בעיקר מתעסק מצליח, מאוד רופא הוא בתיה של בעלה

 אותו על מצליח מאוד-מאוד ספר כתב גם הוא במחקרי־הלג
לב. ממחלות להמנט איך נושא:

 5ה־ בן הקטן ליהונתן המישפחה. את מגדילים הם בינתיים
דניאל♦ בשם אחות נולדה

 למרמי נישאה היא במישפחה. שינויים היו עליזה אצל
 לאחת תוכניות ומפיק ידוע מפיק־טלוויזיה שהוא־ קולנר, 1

 למשל הוא בארצוח־הברית. הכי־גדולות הטלוויזיה מתחנות
 ועכשיו דוס, ודיאנה מינלי לייזה עם תוכניות-מיוחדות עשה

 סנשואין ובן בת יש לעליזה הריס♦ ריצ׳רד עם תוכנית עושה
גרים הם הראשונים. מנשואיו בנים שני יש ולבעלה ראשונים,


