
מרגלית ונדב אילנה
שקופים בגדים

 חינוך וחם, טוב בית למשל. בתם, ורד את קחו
 שנוספה ברמת־השרון, בווילה נהדר חדר מעולה.

 משהו היה לאי ומה בריכת־שחיה. לאחרונה לה
 לערכים? אותה חינכו לא קיבלה? ולא שרצתה

ודחפה? עזרה לא ואמא דוגמנית, להיות רצתה
 אמא ערכה שבועיים לפני רק הנה.

היא אז אורחים, 700 לפני באילת תצוגת־אופנה

 ומפזזת וטופפת הדרו, במלוא מוצג גופה כשכל
הבימה. על חברותיה עם

 מה אורחים־שמורחים, עצבים, תפסה אמא
 אחרי החשבון את איתר אגמור -אני חשוב?

 תלכי לא ״אצלי ורד, לעבר צעקה ההצגה!"
 חזיה!" בלי שקופים בבגדים

אוף! היום, של הבנות

זוהר רב ישראלי רב
- האמא מצד גם

 היה בקיצור, יאנו הוא, ינובסקים. סתם לא הם
 והיום עורר״דין, בארץ, הסטודנטים יו״ר

 אביגיל היא באי־שם. מצליח איש־עסקים
 בדימוס, מעצבת־פנים מהריבלינים. ריבלין

ביתה. את רק מעצבת שהיום
 סתם ולא בארץ, הינובסקים היו שבועיים לפני
 בנה אלא חתונה, סתם ולא לחתונה. אלא לביקור,

הראשונים. מנשואיה אביגיל של

ריבלין קטמור
האבא מצד גם -

 השחקנית־ היא שאשתו בתל־אביב, גלריה
קטמור. הלית לשעבר

 משרת סוסי, הגדול, בנים. שני ויאנו לאביגיל
 ללישכת־הגיוס יגיע הצעיר ויורם בצבא, עתה
שנה. תור

 ובני־הדודים והדודות הדודים כל ועם
 בלבד, זוהר אורי של חמישה ביניהם והילדים,

אותי! תהרגו אורחים? 500ב־ הסתפקו איר

ת1אמה
מבלות

 שבאופנה. עניין כנראה זה שלילת־רשיון
 של אשתו־בנפרד נילי, חגגה השישי ביום

 שלה שלילת־הרשיון גמר את ברקן, יהודה
השכורה לדירתה הכניסה ואת חדשים, לשלושה

ברקן ויהודה נילי
רשיון שלילת

 והריצפה, הקירות את קצת לחמם וכדי החדשה.
 הילדים את למעונה. וחוגגות חוגגים הזמינה
 ואפשר באילת, לחופשת־סוכות יהודה עם שלחה

הקטנים. את להעיר בלי להשתולל, היה
 ומפתיע, חדש זוג היו במסיבה שבלטו מי

 הכמעט־לשעבר הסולידית אושרת אלישבע
 בלוויית שבאה בנפרד), חיים (הם קובי של

 בוזמימה, איש עיני, מנחם שחקן־התיאטרון
 לבנה בחלי?ה הפעם כרגיל, תשומת־לב שמשך

תואמים. ובמגפיים
 האושרתיים בשלושת מטפלת אלישבע

 עט קובי עסוק בינתיים ובן. בנות שתי הקטנים,
 תומר, נתן של הלשעברית תומר, עדה
 מטפלת עדה גם ארזי. ירדנה של החדש בעלה
הילדים. בשני

 שנים, ארבע מזה ביחד כבר חיים וקובי עדה
 ונבנה ההולר החדש, לביתם יכנסו הבא ובקיץ

ברמת־השרון.

סתם
חתונה

 הדור שקט, ברחוב בלונדון, המפסטד במרומי
 מישפחת בני משגעת בדירה מתגוררים ויפה,

מה? אז ינובסקי.

בית
משותף

 בלב. צביטה לי עושה שומרון ח איי׳ י׳אי
 אולי ובעולם, בארץ נשים אלפי עם יחד גבר! איזה

 צדה הייתי תל־אביב. ברחבי נשים אלפי עשרות
קבוע. על קצת אותו

גבר! איזה חתיך! איזה ■
 תפוס היה הגנרל לציד, יצאתי כשאני אבל
 ולי בהרצליה, בווילה גרו ושניהם מירי, על־ירי

 ושניהם הדלת, כשנפתחה הדלת. את פתחו לא
 בציד. עסקתי לא כבר אני שונים, לכיוונים יצאו
מקומי. את ותפסה אחרת באה לכן,

 היתה מילה. לא זו יפה דליה. לה קוראים
 ואחר־כך בישראל. לישראלי כן לפני. נשואה

 טיפוס מחוננת, ציירת בלוס־אנג׳לס. לאמריקאי
משהו. מופנם

 הראשון לגנרלים. טעם פיתחה ארצה כשחזרה
 שעימו ראשי, קצין־תותחנים תת־אלוף, היה

 התאהבה שומרון, את כשהכירה כשנה. התגוררה
באלוף.

 ומתגוררים נשואים ודן שדליה שנתיים זה
 כמה שנחל דן, ברמת־אביב. שכורה בדירה

 שלו, המפוארת הצבאית בקריירה אכזבות
 הרמטכ״ל, תפקיד על השאר, בין ושהתמודד,

 כוחות־השדה מיפקדת כראש שבוע לפני מונה
צה׳ל. של

 היה יכול לא ממירי, אנטבה גיבור כשנפרד
 בהרצליה. וילה בביתם, חלקה את לרכוש

אפשר? איר בצבא־קבע, ממשכורת
 וכחבר מהאוניות, עופר יולי התגייס לעזרתו

שבו הבית סיוע. הושיט וכבעל־אמצעים טוב

שומרון ודן דליה
לגנרלים טעם

 ומישפחת לרשותו, שוב עבר מירי עם דן התגורר
 שם. להתגורר חוזרת החדש, בהרכב שומרון,
אוקטובר, כבר עכשיו אצלו גם עופר? ויולי

 הסתייג רונית עם ביחד״לחוד והביחד־לחוד,
 הי: גם צדה מאושרת, דליה כמה ראתה כשרונית

בול! בצבא־הקבע. משהו

בהרצליה ביתם בחצר ערכו החתונה את
 1 יפה נכות, אורי החתן איש. 500ל־ פיתוח ;
 דיילת דינה, הכלה וכמוהו כשחקן־קולנוע, י

סוציאלית. לעבודה וסטודנטית ^באל־על
החתן. של והדודות הדורים הערב את סיבכו

אתכם. נראה אד התערובת, עם מסתדר אולי, הוא, 1
 אחיות, שתי בארקיע, טייס אורי, של לאבא

 האחת ישראלי. הגב׳ והשניה זוהר, גב׳ האחת
 צאצאי הם השלושה סנונית. והשניה איליה

 נמל בפתח שוסטר מיסעדת־הדגים בעלי
תל־אביב.
 הדודות הרי חילוני, אורי של האבא בעוד
 < והשניה זוהר אורי הרב אשת האחת רבניות,

 מצד הדודות כאן עד ישראלי. איקא הרב אשת
האבא.

 אחות, לאביגיל האמא. מצד לדורות עכשיו
 בתיאטרון שחקנית ריבלין, ליאורה

 ואם קוטלר לעודד נשואה שהיתה ובטלוויזיה,
 הידיד וגם התאומים וגם עודד גם לתאומים.

בהילולה. נכחו בסר, גדליה שלה, הנוכחי
בעל ריבלין, שעיה הוא אביגיל של אחיה

זהו נוער זה
הביאה! ורד? את גם הביאה לא מארגנת מרגלית, אילנה את תשאלו

 עומת, אמא בעוד הילדה? עושה מה אז אל־על טייס של ואשתו תצוגות־אופנה ומנחה ן
 והדגמים הדוגמניות את הקלעים לפני ומציגה זה, נוער זה אם לכם: תגיד היא מרגלית, נדב

שקופה־שקופס בחולצה ורד לפתע מופיעה אז••• !




