
באומה נשארת
 הוא בעולם־האופנה ביותר ביותר הלוהט הרומן
 ואורי יר6כ יפה הדוגמנית בין הרומן

גרבנאוהר.
 מבעלה, יפה לאחרונה התגרשה כידוע

 מאז ניהלה היא יצרן־אופנה. שהוא מם, אמנון
 הלר אריק קורן, דני עם ביניהם רומנים, כמה

 מצאה, היא לבסוף אבל בן־סורת. ושוקי
 התגרש גרבנאוהר אורי שחיפשה. מה את כנראה,

 המשרד בעל הוא יעל, מאשתו לאחרונה רק
 הוא בארץ. אופנה ושיווק מכירות לעידוד הגדול

 האופנה, בשבוע בעולם־האופנה מאוד חשוב אדם
 ממישקלו רבים קילוגרמים הוריד הוא לאחרונה

 לו יעזור שזה מקווה אני באופנה. להיות כדי
זמן. לאורך

 קול, ואיציק רובינא אילנה של הרומן
 ולוהט רציני הוא הבוהמה, אנשי את שהדהים

 לאחרונה עסוקים שהם היא עובדה ביותר.
בתל־אביב. יחדיו יגורו שבה דירה בחיפוש

 על לוותר מוכנה אינה כנראה, אילנה,
 הממונה הוא קול איציק תל״אביב. של חיי־הזוהר

 קנון סרטי של בינלאומיות הפקות על
 לעשות יצטרף הוא (גולן־גלובום).וחברת־גג

 לחזור כדי ובחזרה, לירושלים הדרך את יום־יום
 ייפתחו החברה של החדשים המישרדים הביתה.

ירושלים. ליד בעטרות,

רוגינא ואילנה קול איציק
חיפושים  כ.םנדק־ נחשב שווייצר דויד הכדורגל מאמן

 קבוצה, מאמן כשהוא גם דבר. ישק פיו על בביתו.
 שווייצר. שמכתיב חוקים ויש חוקי־הקבוצה יש

הפכה בתו ובת. בן ילדים, שני יש לשווייצר

 אבל מוכשרת, שחקנית היא אלמגור גילה
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י יפיק גם בעלה, קלה, ץ & צ * *
 בשביכו ש־ בהצגת־שירים אותה
 הדה העיתונאית שכנתה, למענה כותבת אותם

בושם.

 וישינסקי, שלמה השחקן את תפגשו אם
 סיבות לו יש לי תאמינו מבולבל, קצת כשהוא

 הקאמרי מהתיאטרון לווה וישינסקי כי לכך.
 להוסיף יוכל שהוא כדי דולר, אלף 24 של סכום

 שלמרות היא הבעיה הגג. על חדר לדירתו
 על אוסרת העיריה עירוני, מוסד הוא שהתיאטרון

 בין אלה בימים מתרוצץ שלמה לבנות. שלמה
 לו שהבטיח הפקיד את ומחפש העיריה, מישרדי
ימלאו אלה שבימים שלמה, לבנות. לו להרשות

גרבנאוהר ואורי כסיר יפה
לוחט

הסירו! בקצב
 שהוא הוד, מוטי לשעבר, חיל-האוויר מפקד

 זה את עושה קאל, חברת ממנהלי אחד כיום
 את חיתן הוא אחת שנה במשך הסילון, בקצב

לסבא. והפך ילדיו שלושת
 חתונה בצהלה ביתו בגן נערכה שנה לפני
 חתונת תיערך ביולי 20ב־ ולכן. לבת ענקית

 אריאלה. את לאשה שישא יובל, האחרון, הבן
ה ואשתו מוטי יכולים עכשיו  הילדים לנוח. פנינ

מסודרים.

שניצר משה
בסתר

 נחת. רווה הוא וממנה לסבא, שנתיים לפני אותו
 הצדיק הוא משה. מהבן, הם הגדולות הציפיות

 במכבי מצטיין ככדורגלן נחשב הוא צפיותיו. את
 מצויינים, לחוזים לו דואג גם האבא תל־אביב.

 עד יקבל. בדיוק כמה מראש קובע הוא שבהם
 הבן את לפגוש היה אפשר לאחרונה

 גבי מעל פעם לא הופיע והוא במקומות־בידור,
טורי־הרכילות.

 במקומות כמעט אותו פוגשים אץ כשנה מזה
 את ישמח לא שלבטח ממושך, רומן הסיבה: אלה.
 ציפי עם הוא הרומן האוהב. האב של ליבו

 כבר 26 שבגיל גבי, של אלמנתו רוזנדורון,
 ואם שני מבעל אלמנה אחד, מבעל גרושה היתה
 על הבעל קרס שנים שלוש לפני ילדים. לשני

 מהתקף־ ונפטר בקורם־אימונינק כדורגל מיגרש
 עד ילדיהם. שני עם ציפי את השאיר הוא לב.

 במקומות־ פופולרית היא גם היתה לאחרונה
 זמן כמה היא השאלה הרומן. שהחל עד הבילוי,
האב. מעיני אהבתם את להסתיר השניים יצליחו

 וישינסקי ושלמה אוסנת
נוסף חדר

 18ב־ ממנו הצעירה אשתו, עם שהקים החדשה, הוזה־ לו דרוש למה לבטח יודע שנזק 40 לו
וישינסקי. אוסנת הזמרת שנזק למישפחה צאצא להביא עסה בטח הוא הנוסף.  רוזנדורון ציפי

גרושה


