
גוזלים
מצייצים

החתונה. נערכהמיכאלי ריבקה של בביתה
ץ׳  הורידה אשתו חיווה כלים, שטף צ׳י

 מכינוס באיחור שהגיעו אחרי מהשולחנות,
הפועל.

 ליקקו נבון לבית והילדים יצחק אופירה,
שהוגשו. המארוקאיים מהמאכלים האצבעות את

 ניר של בחתונתו בעומר, בל״ג התרחש זה כל
).26(ונונו וחווה >281 שי

 ושליח־עלייה שדרן שי, (״שמיל״) שמואל
 בנישואין השני ילדו את כבר מחתן בוושינגטון,

מעורבים.
 הבת את חיתן שהוא עובדה הצליח. כנראה זה
 )28(מזרחי יוסי הכדורגל שחקן עם )25(דלית

 כיום תורכי־מצרי. ממוצא שהוא מהפועל־יהוד,
 לנכדה וסבתא סבא כבר הם ונחמה שמואל
יפהפיה.
הם שם באוניברסיטה, הכלה את הכיר ניר הבן

נבון אופירה עם שי ונחמה שמואל
אחים ישראל כל

 של אביה במינהל״עסקים. שני תואר מסיימים
 שלושה נערך מתאים חינה טקס נגר. הוא הכלה
 לתורה שמיל עלה בשבת קודם. ימים

מארוקאי. בבית־הכנסת
 צדדי בשולחן שימחה: מלאת היתה החתונה

 נציגי־ לפיד, ומומי סער טוביה הסתודדו
 נציגי לוי, ואורי פלידל עדנה עם הטלוויזיה,
 שביתת את לסיים מנסים כשהם השחקנים,

הישראלית. בטלוויזיה האמנים
 מלונדון, טלפון התקבל השימחה באמצע

 מיברק גם היה טופול. חיים מידיד־המישפחה
 בר־שביט, שלמה מידיד־המישפחה ברכה

בלונדון. דיצה אשתו עם שנמצא
 שמיל טס החתונה, אחרי מייד לילה, באותו

למסע־הרצאות. לארצות־הברית,
 מהנשיא, יפה סידור־פרחים הגיע למחרת
פתק: אליו כשמצורף

היקרה! ונחמה ״לשמואל
 ויזכה במעונכם, תמיד שרויה השימחה ״תהיה

 גוזלים אותו ולמלא חם קן לבנות הצעיר הזוג
מצייצים.

באהבה.
נבון." ויצחק אופירה  שי וניר חווה

גלויות מיזוג

 כרמלה הודיעה שנים, כחמש שנמשך רומן אחרי עוברה: נישואין. של חסידה היא מנשה ברמלה
 להינשא!״ כדי די מכירים ״אנחנו לב־ארי: לגירעון
נפרדו. והם לכך, מוכן היה לא גירעון
 של בהיסטוריה ומומחית האוניברסיטה בוגרת עיראקי, ממוצא ארוכת־שיער, אשה היא כרמלה

ארץ־ישראל.
דעתו? את ישנה עוד גירעון האם

מנשה וכרמלה לב־ארי גדעון
פרידה

קשר
ישיר

 הכי חשוב. דבר זה עיתונאית של קשרים
 זה חשוב והכי־הכי מנהל, עם הדוק קשר זה חשוב
סער. טוביה הטלוויזיה מנהל

מקובר רונית
למנהל ישר

 תפסה רוזנבלום פנינה מהן. כמה חשבו כך
 אותה לפגוש היה אפשר מאוד. מהר זה את

 של אישית אורחת היתה היא הטלוויזיה, במיזנון
בהתאם. והתנהגה המנהל

 תופסת מקומה ואת לאחרונה, דעך כוכבה
 של דודתה בת היא רונית מקוור. רונית כיום

 היא גפן. יונתן של אשתו מקוור, נורית
בשבועון־בידור. כיום עובדת
 למיבחנים שהוכנסה היחידה היתה היא

 שעה הטלוויזיה תוכנית של למנחים שנערכו
 כאחר מתאים, באישור הוכנסה היא טובה.

הטלוויזיה. מעובדי

העשירה האלמנה
 ממלון יוצאת כשהיא אותה לפגוש אפשר

 לעיתים דירת־פאר. שם לה יש בניו־יורק. פייר
 אמא היא — בנותיה שלושת אליה נלוות קרובות
נפלאה.
 והעיקר מאוד, עשירה מאוד, יפה אשה גם היא

אלמנה. —
 במלון, מתגוררת היא שנתיים במשך

לבד. בדרר־כלל
 חברת־הסרטים נשיא של אלמנתו היא

שנפטר. וולווה, אקווה חברת ומנהל קולומביה
 את שעזבה גולן, גילה הישראלית זאת כן,
 היא בסרטים. לככב כדי שים, עשרות לפני הארץ
בונד. ג׳יימס מסרטי אחד כוכבת היתה

0 1 1 1 1 0 1 1 1  ) 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1

גולן גילה
הבנות עם רק


