
אונסהיה לא

 רומן שנים במשך לנהל לו הפריע לא זה
מאוחר שומרתי זיווה הדוגמנית עם

חפץ נורית
המזכירה

 רומן לנהל התחיל הוא כשנפרדו׳ יותר,
 ומהרומן עמית, ניצה על אל־ דיילת עם

נוספת. ילדה לו יש הזה
 עם להתנהג איך יודע שגדי מסתבר

 השאיר הוא כולן את דאהובותיו. נשותיו
לפר לדאוג צריך לא לו וגם מסודרות,

נסה.

 גם ולומדת מישחק ללמוד באה ״היא
 (״קויה״) יאיר מספר אהבה״ מישחקי
 למרות אותה, אנסתי לא ״ודווקא רובין,

 בית־ בהצגה האנס בתפקיד מופיע שאני
הנזישפט.״
שחק סלומון, נילי בחברתו, המדובר

היא. אף נית
 של בעלה שנים שש במשך היה קויה

 אשר לטובת אותו שעזבה ליפני, טלי
גיורא. — בן מסנה לו ויש ידלין,

מידה
אחרונה

 הייתי שידוכים, מישרד פתחתי אילו
 האחד גברים: שני הרשימה בראש שמה
 מחלבות בעל שטראום, מיכאל הוא

 יום־ בנשף כולם את שהדהים שטראוס,
 — צעירה נערה עם כשהופיע העצמאות,

 בתו שזאת הסתבר יותר מאוחר אך
 אכרהס הגינקולוג הוא השני עוסרה.

אותו לגלות היה שאי־אפשר ),36( גולן

גולן אכרהם
גינקולוג

לפרח מפרח [
 עורו־הדין של מזכירתו חפץ, נורית ,
ליש ראש גם שהיתה תמיר, שמואל !
 לגדי להינשא עומדת שר, כשהיה כתו ,
.45ה- בן כרנר |
 מאשתו לגט כשנה לפני רק זכה גדי ן
אבל בנות. שתי לו יש ממנה אילנה, י

 שלוש במשך היה יא כי ראשית, עתה. עד
שנ במשך התמחה הוא — בארץ שנים
באנג שנה ובמשך בדרום־אפריקה, תיים
בבית־חולים בכיר רופא הוא עכשיו ליה.

הקריה.
לגלו יכולנו שלא סיבות שתי עוד יש

אבל לאחרונה. רק התגרש הוא : תו
הרופ שביתת ועם הגירושין עם — עכשיו

אותו. לפגוש סוף־סוף אפשר — אים
מקסים גבוה, הוא :לפגוש מה ויש
היה הוא בזמנו כי לרקוד, אפילו ויודע

 היה הוא בירושלים. סטודנטים בלהקת רקדן
 בשריון, קצין הסטודנטים, אגודת יו״ר

 מספיק לא זה ואם בצנחנים, גדודי רופא
 אפור- שיער עם חתיך, רמש הוא —

להידחף. לא בבקשה אבל כסוף.
 כבר המתכננות אלה שכל כדאי אגב,

 האלה הגברים ששני יידעו, ההתקפה את
ילדי את המעריצים משוגעים׳ אבות הם

 לב את לכבוש שתנסה מי כל לכן, הם.
 את גם בחשבון להביא תצטרך האב,

צאצאיו.

■ ה מישחק ב ה א

נו^־אאש
פעמיים

 הוא 31ד,- בן עבדי (״סושוך) משה
היש הטלוויזיה עם העובד טלוויזיה, צלם

 אחרי בארץ. זרות חברות ועם ראלית
 עמוק לדיכאון נכנם הוא מאשתו גירושיו

ש מספרים שלמה. כשנה מעבודה ושבת
 לפלרטט ניסו ירישלים מחתיכות רבות
 היחידה אדיש. נשאר הבחור אך עימו.

 שארי, היתה לחייו לחדור שהצליחה
 צה״ל, בדובר ששירתה ,21 בת יפהפיה

 תמיד השניים נראו שרותה לתום ועד
בירושלים. ותמיד יחדיו,

 לאיש, לספר ומבלי שיחרורה, אחרי
 טסה שהיא והתברר מהאופק נעלמה היא

אופנה. ללמוד לאוסטרליה
עמוק, לדיכאון שנית שנכנס מושון,

והמעריצות עבדי משה
להתאושש התחיל

 בעקבותיה, לטוס פעמים וכמה כמה שקל
הרעיון. נדחה העבודה עומס עקב אך

בחב הירושלמי בצריף נראה הוא היום
 אלה שבימים ,27ה־ בת קולל! ורד רת

 חייה, אהבת את מחפשת שהיא מספרת
 שאין ״למדתי :ומכריז יושב מושון ואילו

 אתן לא מאמץ. ששווה בעולם אשה אף
אחת.״ לאף עצמי

 צעירות בחברת מבלה הוא פוורד חוץ
 והחליטו התכנסו שחבריו עד רבות, כה

הרחו לניו-זילנד כרטיס־טיסה לו לקנות
 ישוב לא שמושון בטוחים שיהיו כדי קה,

חברותיהם. את יסחוב לא וכך במהרה

באוניבר לעילוי נחשב שהוא למרות
 עדנה של כתלמידה תל־אביב, סיטת

 רכז־ גירושיו אחרי הסך הוא שפיט,
עילית. נצרת של תרבות

 בבית־ספר שלמדה נילי, את כשהכיר
 חומרי של עסק פתחו הם בלונדון, לדרמה
 מה היה לא כנראה מזה אבל ניקוי.

לבימה. חזרו והם לאכול,
 ובתפקיד תיאטדון־בובות, הקימו הם
גיורא. 16ה- בן בנו הופיע הדוב

 ליבני טלי ובין בינו שהיחסים מסתבר
 מחזרתה מכל יותר שירוויח ומי יפים,

 הזה (העולם ארצה ידלין מישפחת של
גיורא. יהיה )2381


