
 תמיד לעלות נוטה גינסבורג פנינה
 דרכה את לעשות כשהתחילה מעלה־מעלה.

 הפכה ואז בקליפורניה, נתן אייבי אצל עבדה
 למדרגה — והפוגה טסה, טסה על, אל לדיילת
 באל נווט כהן, לאהרון נישאה פנינה הבאה.

 ביפו. מאהל טאג■ ההודית המיסעדה בעל על,
 זה הכירו וכך אייבי של קרוב־מישפחה הוא אהרון

הבאה. ולמדרגה — הפוגה זה. את
 של לחיזוריו ונענתה מאהרון התגרשה פנינה

 התגוררו הם יחד גינסבורג. יענקלה הצייר
 לו עזר כצייר. הבחור התפרסם שם בוושינגטון,

 מראשי אחד של קרוב־מישפחה שהוא הסיפור
 הבאה. ולמדרגה — הפוגה ברית־המועצות.

 אלה בימים לנוח באה מיענקלה, נפרדה פנינה
 של בביתה סיפורים קצת ולהחליף בארץ

 שאף קרמר, מהצ׳יזבטרון) (ריבקה רבקלה
 נוסעת היא — הפוגה לאחרונה. התגרשה היא

מחזר. לה יש שם הקאריביים, לאיים
 לדרגה סוף־סוף להגיע עומדת פנינה
העליונה.

גינסבורג ויע׳נקלה פנינה
למעלה לעלות  מיושבים יותר אנשים הכרתי לא עוד אני

 מהססים, זהירים, סוכני־ביטוח. מאשר בדעתם
 קודם מחשבים — וכשצועדים צעד. אחרי צעד
לא? ומה הריסק, את הפרמיה, את

 כל־כף לא שהם ביטוח סוכני יש אר
 פוקס. חנניה את למשל קחו סוכני־ביטוח.

כסף ומשקיע עורו את הכושי הופר אחד יום

טסלר שמעון
אנגלי? טיפוס

התאסה אי
 רמי של הגירושין עניין הוא מהם אחד צפויים.
 גילי עורכת־הדין מאשתו, המתגרש אילין,
נשואיו. שנות 15 אחרי אילין,
 אפרים שליאיל־ההון בניו שני הם וארנון רמי
ציפי. ואשתו אילין

 משברים פעם לא עברו עצמם ההורים
 למרות אבל נשואיהם. בחיי ואישיים כלכליים

היום. עד מעמד מחזיקים הנשואין הכל
 הצוק על הבית רמי, הבן של במיקרה

 ושלושת בריכת־השחייה בהרצליה־פיתוח,
 שהם השבוע התבשרתי עזרו. לא הילדים

מתגרשים.

 יש בענייני-גירושין העוסקים לעורכי־הדין
המיקרים של מרביתם אלה. בימים עבודה הרבה

 עם ושותפות לבוהמה, וחיבה משיכה •נשארה
 בסוכנות־ביטוח. שפיגל גיורא איש־הכדורגל

 נורא. לא תקינים. חיי־מישפחה זה נשאר שלא מה
 ילדים פלוס נשואין, שנות 20 אחרי מתגרשים

נשאר? מה אז גדולים.
 של מביתו הרחק לא בכפר״נטר, בית נשאר

 פרמיה: פלוס באבן־יהודה. חברו, קליין, רלח
 שאותה ,31 בת על אל דיילת רפסורט, זהבה

 בגרמניה, ירח־דבש בונוס: וגם לאשה. נשא
רותי. ואשתו קליין, רלף בחברת

ברנזון אמנון
שותפות

ס אלא הצגה, סתם ולא בהצגה,  מארטון, דאנ
 עם יחד הקופה, כל על מהמר — במחזמר וכמו

 רבותי, גרוע, סיכון ברנזון. אמנון שותפו
נשאר? ומה ההשקעה, הלכה גרוע. סיכון

מרודץ־
באהבה

 לאחרונה. עסוק היה רודיך אריק המוסיקאי
 שלמים, ימים וצילם יצא בידו, כשמצלמת־וידיאו

מביתו. ונעדר נעלם
התעלומה. נפתרה השלישי, ביום שבוע, לפני

 למדוד שלח לופטין, לאה הזמרת אישתו, את
 הפתעה! — וכשחזרה יום־הולדת, מתנת שימלה,
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 עיסו? י־
תרבותי
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לופטין לאה
הולדת יום

 בבית, לה המתינו וידידים חברים עשרות
 איחל וונדר וסטיבי בידיהם, דולקים כשנרות

 כשנרגעה שמח. יום־הולדת תקליט גבי מעל לה
הפתעה! שוב והתקליט, האורחים מהנרות,

 אנשים ועשרות הווידיאו, את מפעילים
 כל וכו׳ טוב" ״מזל המירקע. מעל אליה מחייכים

 ליום־ההולדת, אותה מברר שלו, בדרכו אחד,
 שפגש וטיפוסים אנשים וסתם ידידים, חברים,

 לופטין לאה את שיברכו וביקש ברחוב, אריק
שעה. חצי בת מלאה תוכנית ליום־הולדתה.

 לסמינר בעליכן את אתן גם רשמתן בנות,
 צילום־ שם לומדים השאר בין אריק? שמגיש
וידיאו.
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 במדורים זעירות במודעות הבחנתם כולכם
 לפגוש בני־זוג מבקשים שבאמצעותם הנכונים,

לצורך... נוסף בזוג
 העונה יקר יהודי שיש העלתה שלי חקירה
 על קצרה תהייה ואחרי לכולן. כמעט למודעות,

 החדשים הידידים את מזמין הוא שפגש, הזוג
תל־אביב. בצפון לביתו

 לסור מתבקשים הם האורחים, כשמגיעים
 ללבוש הופיעו שבהם הבגדים ותחת צררי, לחדר
 מוזמנים הם אז בצורתן. ואחידות לבנות, טוגות
 של האחרים האורחים את פוגשים ושם לסלון,

מתחילה. וההילולה ערב, אותו
 זוגות שדווקא לגלות משתומם היה סוציולוג

 עיקר הם וכו׳ ופקידות פקידים הבינוני, מהמעמד
האורחים.

 לכיבוד גם דואג האדיב שהמארח מסתבר
 האירוח. עבור כסף גובה ולא בהפסקות, מתאים,

 ומאות ״סווינגרס", להם קוראים בארצות־הברית
 רק כאן הזה. החביב בספורט עסוקים אלפים
 ונקלט הומצא לא שעוד משום אולי — מעטים

זה? תרבותי לעיסוק והולם חדש שם

 - שני ממבט
גירושין

 וכל הנסיכים המלכה, בריטניה, לענייני כתבנו
התגרש. טסלר, שימעין השאר,

 לא מסורתית, למשפחה בת אביבה, לאשתו
 כנפיים, שעשו השמועות, עם להשלים היה קל
מינה. מבנות ואחרות שימעון על

 רינה של ביתה על באבהותו כשהכיר
 כלו כימעט בטלוויזיה, היא אף העובדת הררית,
 והם העניינים, התגלגלו איכשהו אך הקיצים,

לאנגליה. ילדיהם שני עם נסעו
 טיפוס שהוא טוענים שימעון של מכריו

 מבינה ואינני אנגלים, הרבה מכירה אני אנגלי.
מפיו. משה שלא למקטרת, אולי התכוונו. למה

רינה: עם שלו הרומן את הגדיר מידידיו אחד
 האחורי ברחוב האשה הסרט את לי הזכיר ״זה
 זוכרים, אולי מהקוראים אחדים הייוורד.״ סוזן עם

דימעה. ומוחים האף את מקנחים
 שלא החליטה שני, במבט אביבה. אך

עכשיו? מבטיו שימעון יפנה לאן להתעקש.
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