
הלשכה
מתחתנת

 מכונית הגיעה בבוקר 11 בשעה שלישי ביום
 בן־יהודה ברחוב לבית־הכנסת מפוארת ביואיק

 חתן יצא ממנה המדרכה. על והוחנתה בתל־אביב
 דקות כמה ).44(ברנר גדי זה היה כהה. בחליפה

 של מזכירתו חפץ, נורית הכלה, הגיעה אחריו
תמיר. שמואל לשעבר, שר־המשפטים

 בה והשתתפו ואלגנטית, צנועה היתה החתונה
 המהודרת בחליפתו תמיר ביניהם בלט איש. 25כ־

 בא הוא השני. החתן היה כאילו כבד, חום בצבע
רות. אשתו, בלי אך אמו, בליוויית

 הזוג כי המשתתפים, לכל מרגש רגע זה היה
 עבר לחוד, אחד וכל שניהם, בלתי־רגיל. היה

נישאו. בו לרגע עד כיברת־ה־ר

 מזכירתו חפץ נורית היתה שנים 10 במשן־
 מזכירה זו היתה תמיר. שמואל של הצמודה
 החל זה לצידו. תמיד היתה היא דבר. לשם שהפכה

 בלתי־חשוב. חבר־כנסת היה כשהוא עוד
 אותה מינה הוא כשר־המישפטים, כשהתמנה

 תמיר כשנכנס בירושלים. השר כראש״לשכת
 אל־דין, צלאח שברחוב מישרד־המשפטים לבניין
 המסננת דרו היתה עוזריו של אפילו אליו, הגישה

 גבאי, מאיר מנהל־המישרד, חפץ. נורית של
 אהרון הפרופסור לממשלה, המישפטי והיועץ

 לפי שנערכו שינויים שביגלל מצאו ברק,
 הדלתות בבניין, שר־המישפטים של הוראותיו

 במיתקן נעולות ללישכת־השר, שהובילו שלהם,
 מחסום את לעבור חייבים היו הם אלקטרוני.

 בכל חפץ נורית של המחסום ואת האינטרקום,
 אחרי רק השר. של לחדרו להיכנס שרצו פעם

 אך הסדרים. שונו במישרד, סערה שקמה
 השונות המגירות על שהותקנו למנעולים

 נורית ולנורית. לשר רק מפתחות היו במישרד
 שבשדרות תמיר של במישרדו גם עבדה

 ישנם בניין באותו בתל־אביב. רוטשילד
 עסק ברנר, האחים של רפואי לצילום המשרדים

 תאומים אחים שני יש אם מאביהם. ירשו שהם
 אסף, הוא האחד ברנר. האחים אלה הרי שונים,

 להם ויש דיאנה, בשם אשה שנשא שקט, גבר
ילדים. שלושה

 ברנד נדי והחתן חפץ נורית הכלה
במישרד סערה

 בחיי״הזוהר שם־דבר ברנר, גדי הוא השני האח
 לאילנה, בזמנו נשוי היה הוא תל־אביב. של

 כיום המשרתת בת לו יש שממנה נאה אשה
 שנים במשך וניהל מאילנה נפרד הוא בצה״ל.

 ומלכת־ הדוגמנית שומרת, זיוה עם רומן
 בו־זמנית. הבתים בשני מחזיק כשהוא היופי,
 כיום נוספת, בת נולדה אשתו עם הפיוסים באחד

 לפני רק זה היה מאשתו. התגרש לבסוף .7 בת
 דיילת עם רומן ניהל מזיוה, גם נפרד הוא שנה.

 בת לו נולדה שממנה עמית, ניצה אל אל
 לכל כיום ורואג כבבתו, בה הכיר גדי שלישית.
מחסורה.

ראשונים. נשואין אלה לנורית

 ליבוביץ אייל של חתונתו את שעבר השני ביום אכדיה במלון לברכה מסביב חגגו איש 600
).20(פנצר רונית עם הזית מעץ ליבוביץ שוקי של הזקונים בין ),22(

 כיום המתגוררת ליבוביץ, אנטה החתן, של הדודה היתה חסרה סולידית. חתונה זו היתה
בלוס־אנג׳לס.

 אלה בימים מחרידה. בתאונת־דרכים בנה את שאיבדה אחרי לאחרונה. מחייה נחת רוותה לא אנטה
רסקי*. יורם האדריכל ילדיה, שני אבי מבעלה, המיוחל הגט את לקבל דפנה בתה עומדת

 נחמדה
50 בת

 בית־האבות מקשישי נפרדה שעברה בשבת
 בשלושת, יום, מדי שם שביקרה אורחת ברעננה

 מעולם ככוכבת נראתה היא שעברו. השבועות
אחר.

 קריטש׳, (שפיר, רודן זיווה זו היתה
 בת רוזה, אמה, מתגוררת זה בבית־אבות מייד).

83.
 שלה הפודלים בלי לארץ הפעם הגיעה זיווה

 התילבושות עם אך כובעים, עשרות ובלי
התבגרה. היא המתאימות.

'את המקשטים הריסים זוגות שני על אבל

 כוכבת מזכירה היא לוותר. מוכנה אינה היא עיניה
 ריסים עם בארצנו, פעם מדי שנוחתת אחרת

 לראות בקושי אפשר שבעדם תריסים, שמזכירים
גור. אילנה הפסלת — העינים את

 30מ־ יותר לפני נערת־זוהר שהיתה זיווה,
 לא חגגה ישראל, של הראשונה נערת־הזוהר שנה,
 בחברת חגגה היא .50ה־ הולדתה יום את מזמן

 כמתנת לה שהגיש מייד, פרד השלישי, בעלה
מינק. מעיל יום־הולדת

 בשם לאופנה בית־ספר כיום מנהלת היא
סקול. מודלין קביזון

 היא גיזרתה, על שומרת היא איך כשנשאלה
 את ושכנעה שנים, עצמה על עבדה שהיא סיפרה
 לי ״יש לאכול. אוהבת לא היא שבעצם עצמה
 מסתכלת רק כשאני משמינה ואני להשמנה, נטיה

אמרה. זית״, על
 צעירות כשיש זוהר, של בעולם לחיות זה איך

יותר? ויפות יותר
 יותר יפה להיות מנסה לא ״אני הסבירה: היא

 הנחמדה להיות מנסה אני אבל שאני, ממה
ביותר״.

שפיר זיוה
אמא ביקוראצל
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גירש הרבי חיתן, הרבי
 ורק הבוהמה, מחוגי נעלמה דתית, הפכה נירה זוכר: שלא למי אלה. בימים התגרשה עדי נירה

 שומר־מיצוות. לגבר כשנשאה הרב, של בבירכתו זכתה קצר זמן לפני
התגרשו. השניים ביותר. קצר זמן ארכו הנישואין

 התפרסמה היא בצבא. המשרת בן לה יש שממנו סמדר, דודיק לשחקן נשואה נירה היתה כן לפני
גוריון. ישראל של לצירו כיכבה שבהן תוכניות־לילדים, ככוכבת מאוד

דתית. הפכה אחר־כך מייד .40 בגיל בתמונות־עירום כשהצטלמה ידידיה, את הדהימה פעם


