
הילד את
 כניסוז אשרת קיבל לא תבורי שימי הזמר

 יותר של התרוצצויות אחרי לארצות־הברית.
 שהוא האמריקאית, בקונסוליה לו הודיעו מחודש,

 מאשתו מיכתב ימציא אם רק להכנס יורשה
 התנגדות לה שאין מאשרת היא שבו ג׳ניפר,
לארצות־הברית. להיכנס יורשה שבעלה

 שברחה ג׳ניפר, עם ממושכות שיחות אחרי
 הזה ילדם(העולם עם מחודש יותר לפני ממנו
 לו להמציא מסרבת שהיא לו הודיעה היא ),2385

 לחטוף כרי אליה יבוא שהוא מפחד המיכתב, את
אלירן. בנם את

 להיכנס תבורי ניסה מחודש יותר מזה
 הקונסוליה ביקשה בהתחלה לארצות־הברית.

 ואלירן תבררי ג׳ניפרשימי — באר״שבע ממישטרת מיכתב־אישור
ם להרים בחזרה סי סו ל ו

 מדובר לא אתה, לדבר מרבה ,אני שימי: מספר
 לארץ לחזור מתכוננת לא היא אבל גירושין, על

טובים. חודשים כמה עוד בטח
 שכל־כן־ ולסוסים, להרים חזרה ״היא

 צריכה לא שהיא יודע אני אליהם. התגעגעה
 דולר. 1500 ידיד בעזרת לה שלחתי אבל כלום,

שיהיה״.
 הנהג שהוא בחור לי יש ענה: אחרת לשאלה

 הוא לפעמים. אצלי וישן בי מטפל גם שהוא שלי,
המעריצות." של התור את שמסדר

 אחר שמישהו אחרי ונוקה סמים, עם בזמנו נתפס
האשמה. את עצמו על לקח

 בירושלים, הארצי למטה נשלח אחר־כך
 כזה, מיכתב כשהביא מיכתב־המלצה. להביא

ש ברורה לא שהחתימה בקונסוליה החליטו  וי
 עם חזר לירושלים, שוב נסע שימי לזיוף. חשש

חדשה. חתימה
 לו תינתן לא שבעצם לו, הודיעו אז רק

 הולם מיכתב ימציא לא אם אשרת־כניסה
מג׳ניפר.

ואלירן תבורי שימי
לתור שדואג מי יש

 נבדה
 לפולה

מוזס ונוח
 נולד החמישי יום של בבוקר וחצי 8 בשעה

ת בעלי מוזם, ונוח לפולה הראשון הנכד  ידיעו
ת, מרים. ואשתו ניפקד יצחק ולד״ר אחרונו
קורה. מה מייד ידעו הטריים והסבתות הסבים

לחדר־הלידה. מחוץ ישבו הם
 ״ עמירם מבעלה, ביקשה מוזם־ניר ניודי

 לספר הטלוויזיה, של הצבאי הכתב לשעבר ניר,
 הכאבים באמצע זה היה לבנון. מילחמת על לה
 סיפר בלידה, נוכח שהיה עמירם, הלידה. צירי של
 צחוקם לקול מהמילחמה, מצחיקים סיפורים לה
המיילדים. הרופאים של

 המיטבח בתבשילי ברבים ידועה מתם פולה
 מעל גפילטע־פיש. במיוחד שלה, אירופי המיזרח
 לפתור מצליחה היא ממולא קרפיון דג של צלחת
ת, ידיעות במערכת בעיות הרבה  אחרונו

 פשוט: הוא שלה הפטנט ואי־הבנות. סיכסוכים
 מישפחתית, ארוחה עורכת היא שישי יום בכל

 לנכד ביניהם. ומפשרת הניצים את מאכילה
 הרבודהרבה מצפים נולד, עתה שזה שלה, הראשון

 אינו עדיין אולי הוא חייו. בימי ממולאים דגים
יודעים. אנחנו זאת. יודע

למיס־ ליכרנט אורי הובא במוצאי־שבת
מון שה עדת  צריך שהוא בתואנה בירושלים, סי

 כשנכנס מטוס. רכישת של בעיסקה מתווך להיות
 לו חיכו מהתרגשות: החוויר הוא למיסעדה אורי

 מסיבת לו לערוך כדי מתל־אביב, שבאו איש 16
 הארוחה אחרי שלו. השנים 31 לרגל יום־הולדת,

 עד ונמשכה קוסמוס, במועדון החגיגה המשיכה
הלילה. של המאוחרות לשעות

 חברתו לכבודו ערכה יום־ההולדת מסיבת את
)1980 (לשנת מלכת־היופי וחצי, חודש מזה

שושן. אילנה
 החתונה לפני ממש רצינית, אשה היא אילנה

 רומן אחרי עברון, מוריק חברה את עזבה היא
 לא — זה לא שזה כשהחליטה שנים. שלוש של

לרגע. היססה

 להופיע כשנסעה ליברנט אורי את הכירה היא
 נהרג אביו .17 מגיל בטיס עוסק אורי באילת.

וחצי. שנים 11 לפני בתאונת־מטוס ,

 בר־אילן באוניברסיטת כיום לומדת אילנה
 עיתונאית. להיות ושואפת למדעי־המדינה, בחוג
אינה הצבאית, בתעשיה פועל של בתו היא

5׳

1

 מוזם נוח ואביה, ניר ג׳ודי
במילחמהז איך

 בבגדים מצטלמת ואינה שותה אינה מעשנת,
שקופים.
 שהחזה לי התברר אישית, זאת בדקתי כאשר

 של מהחזה ההיפר בדיוק שזוף, לא בכלל שלה
 כבר זאת אבל שרוף, כמעט שהוא מור, פינצי
מור. עמי בעלה, של הבעיה


