
 ונתן ארזי ירדנה הגיחו ובמיסתרים בחשאי
 הסתננו השלישי ביום לנישואין. להירשם תומר

 בג׳ינס. והוא צהובה בשימלה היא לרבנות,
 נדהמה: לירדנה, איחוליי את להביע כשצלצלתי

מהקג־ב.׳׳ מרגלת ממש את ידעת? ״איר
 חמש שאחרי לי, נודע במוסקבה אצלנו ואכן,

 ומלבד להינשא, השניים החליטו חברות שנות
 הכל כהן, אינו שנתן הוכחות של קטנה, בעיה
 בקרמלין וצנועים. שקטים לנישואין ומוכן ערוך

 חברתו לעדה, בעבר נשוי היה שנתן מספרים
 ילדים, לשני ואב אושרת קובי של העכשווית

במופעים. להיפגש מרבים הזוגות וכי
 על עתה עובדת שירדנה נמסר בשידור־סתר

חדש. תקליט
 ואחד לחופה אחד ישלחו, וודקה בקבוקי שני

לתקליט.

תומר ונתן ארזי ירדנה
ברבנות נרשמו

 ייאמן לא
יסתפר כי

 בעצבות, מהרהרת גמליאלי רונית בעוד
 גמליאלי לגילי נשואיה על הוריה, בבית

בחגיגה. גילי החל לסיומם, שהגיעו
 קורות על שעבר בשבוע לכם דיווחנו כבר

 הצדדים היו שלישי ביום ואכן גמליאלי, מישפחת
 גילי אן בבית־המישפט, להופיע חייבים

 צו נגדו הוצא ובהעדרו הופיע, לא משום־מה
מהארץ. יציאה איסור
 שישי ביום לחגוג. לגילי הפריע שלא מה

 עולם של ומי המי כל כמעט בביתו הופיעו
 אחד כראוי. מאופנתים כולם התספורות,

 למעלה צמוד בז׳קט עטוף בא מהחבורה
למטה. ותחתונים
 הביאה קילצ׳ינסקי, סמדר גילי, של חברתו

 שיחקה. שבו הפנימיה, הסרט משתתפי את
 לצנן הופיעה והמישטרה במקצת, סערה המסיבה

ההילולה. את
 בכתיב. בחינות עוברים אינם צמרת ספרי אגב,

 הדין לבית גילי שהגיש לגירושין התביעה כתב
 מאשים בכתב כרימון. כתיב שגיאות מלא הרבני

 שלו ״אסקמה״ ללא שנסעה רונית את גילי
 ללא בבית אותו ״מתרידה׳ היא וכי לאילת,
הפסק.

יודע. הוא שלספר העיקר
ברבנות התביעה כתב
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וייסברג ומירי רסקין יורם
נישואין

 לקחת רצתה לשעבר, היופי מלכת נוי, דפנה
 רסקין, מיורם שלה הגירושין מיסמך את

 במיאמי אנטה, הספרית אמא, את לבקר כשנסעה
ילדיה. שני בלוויית שבפלורידה,

 הגט את תשיג סוף שסוף בטוחה היתה דפנה
 הדוגמנית בוודאי לכך המתינה וכמוה המיוחל,

 של ילדיו לשני אם היא גם כי וייסברג, מירי
 הגיטין רושם הגיע לא כולם לאכזבת יורם.

 לקבלת ברבנות, כשבועיים לפני כולם כשהופיעו
 ועורכי־הדין, העדים בלוויית הצדדים, וכל הגט,
 בספטמבר, דפנה וכשתחזור שבאו. כלעומת חזרו

 שלוותה הדרמה סיום על סוף סוף נתבשר כנראה
שנים. במשך בישראל החברה חיי את

 יורם של המהירים בנשואיהם גם נחזה האם
הגט? בעיקבות ומירי

ליחשושים
 במדור (נשואה) במבקרת מעיבה

טלוויזיה
 ופיה שבטה מהאקרן חסכה שלא

 ומקסים במנהל(נשוי) שפגשה עד
 הרשים בה אותה ובהינו שביופיו

 שלה הבוקר בעיתון שבחים רק ומאז
הרעיפה.

נוי דפנה
גירושין

הרעשן
ןהשקס

 טופז דודו על הסיפור את זוכרים אתם
 החתיכות עם שיוצא )2391 הזה (העולם

 עם שנישאר אח, יש לדודו אז שתיים־שתיים?
 גולדנברג, מיקי לו קוראים — מהבית השם
 למשל. עיר־הנוער' של ואמרגן, מפיק רק והוא
 גרושה היא וברצינות. אחת, עם רק יוצא מיקי
מכפר־סבא. 5 בת לילדה ואם

 שמח ניראה בהחלט שמיקי הוא, שמעניין מה
 להתרוצץ חדל שאינו לאחיו, בניגוד בחלקו,
 אינן הן כאילו ניראה ותמיד לשנייה מאחת

לו. מספיקות

—


