
 יער ורונית עופר יולי
לשנייה בחזרה

 לאשתו לתקופת־מה חזר הוא הפרידה אחרי
 את עזב הוא למה יודעת לטא גם אני הראשונה.

 לאשתו אלה בימים וחזר הראשונה, אשתו
העובדות. הן אלה אבל השנייה.

 ביותר רציני איש הוא שיולי הוא, שידוע מה
האחים החברה בעלי הם ואחיו הוא בעסקים.

 מיטענים והובילה ',56ב־ שנוסדה בע־מ, עופר
 300 בחברה התיכון. הים במימי בעיקר כלליים,
 שין לאחיו גם אוניות. 10 להם יש עובדים,
 שהיא שיפינג, עופר בלונדון, חברה יש עופר
אניות. 17 בעלת
 מקווה אני רציני. בהחלט הוא שבעסקים כן

בחיי־נשואיו. לפינג־פונג סוף גם יהיה זה שהפעם
שפילד ופילים בראונשטיין דליה

ורומן שיר

יאכטה
ש לג לפי
שה החד

 המחשבים חברת בעל פייגנבאום, אפרים
 באירופה, יאכטה סיפון על מבלה נראה בינאר,

 הטוענים, יש בחיפה החדשה. .מזכירתו עם
הספינה. את רכש שהוא

 לו יש איך מעניין
 המכות אחרי אומץ, עוד

המז עם והסקנדאלים
 קמין חנה שלו כירה

 ),2378 הזה (העולם
 אותה שעזב שאחרי
 דמי־ לה לשלם הוכרח

 מסתבר אך פיטורין.
פייגנבאום שהגישה שהמישפט

בחרל מישפט וגם חנה, נגדו
 שהוא היא אף שטענה אשתו, עם גירושין
 מזכירה להשיג לו הפריעו לא בה, מתעלל
לחדל. איתו ונסעה וילדים בעל שעזבה חדשה,

 פוגג פינג
 לראשונה
ולשנייס

 שבגללן האמיתיות הסיבות את יודעת לא אני
 מאשתו עופר יולי איל־הספנות התגרש
 שיש ורצינית, יפה אשה יער, רונית השנייה,

בצה״ל. פיקודי תפקיד לה

הנסיגה) ערב בימית, האנדרטה בראש הנגבי(בהפגנה ורנדי צחי
תימני בניגון

גאולה אמא התחתנה כך
 בהן, גאולה ח״ב אמו, את הטרי, החתן הנגבי, צחי הפתיע השבת

 בתל־אביב, בן־נון יהושע ברחוב סבו של בבית־הכנסת לתורה כשעלה
 תימן מסורת לטיפוח החברה תימני. בניגון התפילה את והשמיע

החופה. לפני יום טקס־חינה, החדשה, ולאשתו לצחי ערכה
מהארץ. הבריטים צאת לפני שנה התחתנתי ״אני גאולה: לי סיפרה

 את בן־יהודה. ברחוב ילין־מור, נתן של אשתו פרידה, בבית היה זה
 יעקב הרב היה הרב איש. 10 רק היו בחתונה לבית. בלילה הביאו הוריי

 של רבה יותר ומאוחר תל־אביב, של הראשי הרב שהיה טולידאנו,
 חתני, גם במחתרת. אז הייתי כי בלונדית, הייתי בחתונה מרינת־ישראל.

מחופש. היה הוא וגם המישטרה, על״ידי מבוקש היה הנגבי, עימנואל

 מאיתנו וביקשו המאבטחים עלו הטבעת, את ששמו אחרי דקות כמה
 אחד שכל כך מסתובבת. נראתה הבריטים של שריונית כי להתפזר,
אחר. לכיוון הלך מאיתנו

 קיבל הוא היתד״ שלא שלי החתונה על פיצוי היתה צחי של ״החתונה
 על ספרים שיבעה לו הביא מישהו ציונות. על ספרים המון מתנות,

 אני לפירות. יפהפיה צלחת קיבל הוא הנשיא מבית מילחמת־לבנון.
מיכתב. קיבלו הם מבגין המתנות. את עדיין פתחו לא שהם חושבת

 להם יבנו הם ביהודה. ברמת־קידרון אדמה של דונם להם ״קניתי
משלי.״ פינה שם לי גם תהיה ואולי בית,

ץ פ תנ ה ש ם לו ח
 של בנות־זוגם להיות חולמות נערות הרבה
 של מזכירתו בראונשטיין, דליה כוכבים.
 כנראה היא אבל כזה. חלום הגשימה אמרגן,
 המרה האכזבה המחיר: את לשלם גם עומדת

לעזוב. מחליט כשהכוכב
 להקת של לאירוח אחראית היתה דליה
 חודשיים. לפני לישראל שבאה סינגר, סווינגל

 ארבעה הכוללת הלהקה, חברי את אירחה היא אז
 את הביאה היא השאר, בין נשים. וארבע גברים
שם. אותם ואירחה הוריה, לבית הלהקה חברי

 שפילד, פילים ובין בינה רומן התפתח שם
 בוגר כחולות, עיניים בעל שחרחר, ,24 בן זמר

 ומוסיקה לדראמה ובית־הספר קמברידג׳
בספרים. כמו ממש — גילדהול

 פסק לא לאנגליה, הלהקה חברי כשחזרו
 טילפן הוא כשבוע לפני לדליה. לטלפן פילים
 לה והודיע יום־הולדתה, לרגל לברכה כדי אליה,
 תחזור שהלהקה כן העניינים את אירגן שהוא

בארץ. ותופיע
 הלהקה. לפני ימים שלושה לארץ בא פילים

 הוא כי הבימה, על ביניהם היחידי השזוף היה הוא
דליה. עם לבלות הירבה

 היו לדליה לעזוב. הלהקה עומדת הבא בשבוע
 הוא אבל לפילים, תצטרף שהיא ציפיות אומנם
 לבד, לחזור החליט הכוכב אחרת. חושב כנראה

 לבבות אחריהם שהשאירו אחרים, הרבה כמו
שבורים.


