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 ישרא־ של שמו התפרסם
ה הפרטיים התקליטים זפיקי

 השיר על שהימר כאיש לם,
וזכה. —
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 :מרווחת דירה קניית של סטנדרטי חוזה עוד זה היה לכאורה,
דולר. אלף 370נד בכפר־שמריהו, וילה

 וידידה גת (״אילנית״) חנה הקונים: שמות היה בו המיוהד
טמיר. אלי עורך־הדין שנים, ארבע מזה

 למשל, רגיץ, יהודית הזמרת גדול. הישג זה בארץ לזמרת
 כבר לעומתה, רון גל נורית שכורה. בדירה היום עד מתגוררת

ירושה. בזכות רק זה אך — נישואיה לקראת משלה בדירה זכתה
 את ״עשיתי אילנית. מספרת כלום,״ לי נתנו לא ״בחיים

 חדר בת שכורה בדירה התחלתי והקול. שלי הידים עם הכל
בהרצליה.״ הקוטג׳ את שרכשתי עד וחצי,

 אלי, של אמו דולר. אלף 130ב־ הקוטג׳ את מכרה היא
 בתיווך עוסקת וכיום בסיקצועה קבלנית שהיא קרן, מרגלית
 כך דולר. אלף 220כ־ בתל-אביב דירה מכרה ודירות, מיגרשים

הווילה. את לרכוש הצליחו הם
 וסלון חדרי־שינה שלושה בו יש שנה. 20 בן צנוע, ״הבית

 עצי עם מסביב, אדמה מדונם יותר לו יש אבל גג־רעפים׳ עם
העצים.״ על לטפס יכולים שהילדים כך ושקדיה. ברוש לימון,

 של ובתו בשנית, מנישואיה וחצי 7ה־ בן בנה הם הילדים
טמיר. אנאכל לדוגמנית מנישואיו וחצי, 5ה־ בת אלי

הבימה. שעל מאילנית שונה היא היום־יום חיי של אילנית
 במיכנסיים אותה לפגוש יאפשר בבוקר, וחצי 6ב־ קמה היא

 הילדים את לשלוח כדי לחמניות, לקנות למכולת בדרכה קצרים
לבית־הספר.

להכין כדי שקילפה, מהפול שחורות ידיה היו פסח בערב

טמיר ואלי אילנית
פורחת השקדיה

קוסברה. עם פול — אלי על האהוב המאכל את
על להישען שאוהב מיושן טיפוס ״אני :אילנית מספרת

 וילדים.״ בית אוהב איש־מישפחה, הוא שלי, חבר אלי, גבר.
בשלישית? תינשאי האם

ילדים שני עוד רוצה שאני מפני זה זה, את אעשה אני ״אם
לפחות.״ —

סגן וחיים הינונן לנה
מלונדון פינית

האמר של שותפו סגן חייס הוא האי
טלית. יהודה גן

 לישראל שהיגר מצריים, יליד הוא חיים
.1957ב־

 הוא בלונדיות. תמיד היו בחייו הנשים
 לנה בשם בלונדית פינית לארץ הביא

ישרא לאשר. נשא יותר מאוחר הינונן.
 ליכוכיץ, (״מיקה״) מרים בשם לית

 נישואיהם. עם להשמין שהתחילה בלונדית
 שנות שלוש אחרי ,79ב־ התגרשו הם

נישואין.
 אולפן־הקל־ בלוס־אנג׳לם לו יש כיום

וחברת־תקליטים. מישרד ובפאריס טות,
 שלושה מדי לישראל לבוא נוהג הוא

אמו. את לבקר כדי חודשים,

איננדט״ם פריט■□
 תיערך השבת שביום התפרסם בעיתונים

 פינת הנוף ברחוב בית של מכירת־תכולה
בסביון. השיקמה,

 נראה פעם ומדי הגיעו, מכוניות עשרות
כל פריט עם יוצא כשהוא הקונים אחד
שהו.

♦ אין לכרונית ף ס כ
 נסגרו. דה־רוטשילד, כת־שדע בת־ הבלט להקת חברי החלו השבוע

 שעליהם הודעה, קיבלו הם שנה לפני בתל-אביב. אווול־שס באולם להתאמן שבע
 האולם. את לפנות בשדרות־ההשכ- שהיו שלהם, המישרדים

הברונית של האפוטרופסות נגמרה כך הברונית של הפרטי רכושה שהם לה,

חיסול מבירת

דה־רוטשילד בת־שכע והברונית אורדמן ז׳נט
התמיכה סוף

שנה. 25כ־ שנמשכה הלהקה, על
 בת להקת כשהוקמה החלו הבעיות כל
ה שתי את לאחד ביקשה הברונית דור.

 הם סירבו. שבע בת להקת חברי להקות.
 על אורדמן לז׳רמן יש השפעה איזו ידעו

 השתלטות הדבר שפירוש וידעו הברונית,
הלהקה. על הברונית ידידת של מוחלטת

 הוא השתיים בין להבנה שתרם מד,
הס הבתים שני את המחבר המיסדרון

 שנמצאים ז׳רמן, ושל הברונית של מוכים,
אפקה־רמת־אביב. בגבול

 חברי המשיכו להתמזג, הסרוב למרות
 שבשד־ באולם להשתמש שבע בת להקת

 זה גם השבוע להתאמן. כדי רות־ההשכלה
מהם. נלקח

 26 בני לנישואין עצוב סיום זה היה
 המנהל כספי, אלי הפרופסור של שנים

 בבית־החולים לגינקולוגיה המחלקה את
 שלושה לזוג זהבה. ואשתו הרופא, אסף

ול לסבא אותם הפכה אף ובתם ילדים,
סבתא.

 שהיא למרות בארץ, ידועה אינה יהודית
 במשך חיתה היא ואלגנטית. יפה אשה
חז גירושיה אחרי ורק באקוואדור, שנים

 אלי בהרצליודפיתוח. והתגוררה לארץ רה
 בעקרות, לטיפול המומחים אחד הוא כספי
 על- שהופרתה אשה אישית מכירה ואני
 מזומנים, של נכבד סכום והניחה ידו

 קבלה קיבלה למחרת שולחנו. על כתודה,
הפרי רשימת ובה בית־החולים, מטעם

זה. מכסף רכש שהוא טים


