
נחח
להורים

 זהו בהריון. שפירא טליה השחקנית
 יענק׳לה ובעלה, שהיא בנחת נוסף שלב

 מעניקים חמסין, הסרט מפיק ליפשין,
הבעל. ׳להורי
 בן־הקבלן, והנאה, הצעיר כשהבן כי

 בחירת את הביא טוב, שידוך שנחשב
 להם הפריע במיוחד. ששו לא הם לבו

 ,10 בן לילד ואם מבנם מבוגרת שהיא
 הוא בנם שגם להם הפריע כל־כך לא אבל
קודמים. מנישואין לבן אב

 שטעה בטוח היה לחתונה שנקלע מי
וטנגו. עוף, רבע רמדה, מלון במקום:
 נודע השבוע חתונה. היתד׳ עובדה, אבל

ההריון. על

הזזלפות
ה בין המיפגש את לראות מתה אני
 כבר שהיא פאלוצ׳י, כריסטינה רוזנת
.17זד בת ירדנה ובין 40 מבת יותר קצת

שהתאו מהרוזנת, שקיבלתי מידיעות
שפגעה הממארת מהמחלה מספיק ששה

ויז׳נסקי ועמי פאלוצ׳י כריסטינה
הרוזנת ביקור

חור

המתו נישואיה בוטלו ושבעיקבותיה בה,
 עמי הצעיר לרופא־השיניים, כננים

לארץ. להגיע מתכננת היא ויז׳נסקי,
 לחלוטין מתאושש נראה ארוסה־לשעבר

 הצעירה. ירדנה בחברת
ייפגשו. השלושה אם יקרה, מה מעניין

באחור■׳□
 הצהריים בשעות שעבר השישי ביום
ה תל־אביב המיסעדה מול מכונית חנתה
ומצו אפורה פואגו רוו מהמכונית, קטנה.
 לבושה ויפה, מטופחת אשה יצאה חצחת,

 תואמת, וחולצה בוהקים לבנים במכנסיים
 והכול למיסעדה נכנסה היא חוץ. מתוצרת

 סוגיה היא האשד. ראשיהם. את סובבו
 שהיתה הידועה אשת־החברה אברמוביץ,

׳.50ה־ בשנות בארץ היפות הנשים אחת
הופ בגלל אליה הופנו לא הראשים אך
 — אחרת היתה הסיבה האלגנטית. עתה

 במכנסיים. גדול חור נפער אחוריה על
מהירה. יותר הרבה היתד׳ למכונית החזרה
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ליפשין ויעקב שפירא טליה
בהריון

סוד
המכות?

 וטינופת זונה לי קורא .הוא :היא
 אחרי בכוח. למיטה איתי להיכנס ומנסה

אחרות.״ עם שבילד,
 כי רפואית תעודה הביאה היא כהוכחה

הימנית. ידה אמת על שריטות נמצאו
 מכת לד׳ יש ממנה, פוחד ״אני :הוא

ושרי מכות של סימנים לי יש חזקה. יד
טות.״

 מרופא־תורן תעודה הביא הוא כהוכחה
בבית־חולים.

נתניה הידועה האופרה זמרת הם הזוג

דוברת נתניה
שלום־בית

 השניים. נשואיד׳ שאלה ,50ה־ בת דוברת
 אפרים כלל חברת מנכ״ל הוא הבעל

 נשואיו שאלה ,50 בן הוא גם דוברת,
בשלישית.
יחד. לחיות חזרו הם השבוע

רוצה לא
אותו לראות

 שני־ רונן של אמו שגיא, ליזיקה
 רצח על נגדו האישום שכתב שגיא,
 עדיין ראתה לא השבוע, הוגש הברוקר

 רק לראותו רשאי החוק לפי בנה. את
 יכולה נאשם של אמו אך עורך־דינו,

אי לקבל ולנסות מיוחדת, בקשה להגיש
לבקור. שור

כזאת. בקשה הגישה לא ליזיקה
 התקף ליזיקה קיבלה שעבר בשבוע

 חזרה היא זאת למרות אך חמור, כליות
 המקום זהו שלה. במכון לעבודה מייד

יוצאת. היא שאליו היחידי
 של האמיתי האבא - האבות שני

 עמי איש־הביטוח החורג, ואביו רונן
 ומםמנים יומיומי בקשר נמצאים שגיא׳
הבן. הגנת את יחדיו

שגיא ודינן ליזיקה
מממנים האבות

מן י רו ר ד ח ר ב פו אי
ה הבלט בהצגת לראותם היד׳ אפשר

 ובחדרי- רובינשטיין בתחרות אמריקאי,
 ואוהבים. מתגפפים — הקאמרי של האיפור
יוסי הקאמרי שחקן הם המפתיע הזוג

הקאמרי. שחקנית היא אירים גם
 אינו שהוא יודע יוסי את שמכיר מי
 | קרובים- היו שלו הרומנים להתאמץ. אוהב

 ׳ הקאמרי. שחקניות עם כולם — קרובים
̂ היתד׳ קורן יהודית — לשעבר אשתו

גרבר יוסי
מהבית רק

 אחרי הארץ את ועזבה בקאמרי, שחקנית
נישואים. שנות ארבע

קנר איריס
פצצה גוף

יצחקי, עליזה עם רומן גם לו היה
יצחקי. לאריה נשואה עדיין כשהיתד׳

 שהוא שנה. 50 לו ימלאו שהשנה גרבר,
 קנר ואיריס ברדיו, תוכניות עורך גם
 שהיתה חום שיער בעלת יפהפיד׳ ,24ה־ בת

טופז. דודו של חברתו בעבר

 והוא הארץ, את עזבה היא התגרשו, הם
בתשובה. חזר

 הירקון, ברחוב בדירת-גג מתגורר יוסי
 אריק התפאורן ידידו תיכנן שאותה

 כבר שם מתגוררים הידידים שני סמית.
שנה. 16

 שאותו אדם כל על אישיים פרטים ובודקת שחוקרת כמי ידועה נבון אופירה
עליו. החביבים הנושאים הם ומה לאכול, אוהב הוא מה לארח. עומדת היא

ק אופירה הזוג את לארח שמתכונן מי ח צ  ממישכן שיפרשו אחרי נכון וי
:קטנה אינפורמציה לו לספק מוכנה אני ישראל, נשיאי

 החליטה היא שנה כחצי מזה בריאות. מטעמי ולא חמים, מים רק שותה אופירה
 לאחרונה המתפשטת אופנה שזאת גם מסתבר בריא. ולעור לדיאטה הפיתרון שזה

רחבים. בחוגים


