
 עמי הד״ר של אשתו גילעדי, רותי
 השחקנית־ את השבוע לחופה הובילה גילעדי,

לסלאו. חנה זמרת
 בגן שנערך ויפה, עשיר בטקס־חתונה זה היה
 שהם לפעמים, נרמה, היה לאורחים ביתה.

 אילת העיר כל כי נלסון, רפי של בכפר נמצאים
 ),29(גילעדי אביב נשא בה בחתונה, השתתפה

לאשה. חנה את הבכור, בנה
 שעורכת השלישית החתונה היתה זאת

לבניה. גילעדי מישפחת
 את גילערי אביב נשא הראשונה בחתונה

לפני שובל, זלמן חבר־הכנסת של בתו מיכל,

 ירוק שעון מהמאהב שקיבלה נשואה, אשה על
לא. אני גם שמעתם. לא עוד כמתנת־אירוסין,

 לדובי הנשואה (שיפמן),שמיר ישראלה
 ליכטשטיין, אבי עם רומן מנהלת שטיר,

 ירדה היא לכם, כתבתי שכבר כמו גרוש. טייס
 בנעלי־ מתרוצצת ונראית הגבוהים מהעקבים
 בחצר התרנגולות בין בהוד־השרון התעמלות

מתגורר. הוא בה הווילה
 התרנגולות. בין מבלה רק לא שהיא מתברר

 חזרו הם באירופה. לטיול הזוג נסע חודש לפני
הירוק השעון את אבי רכש שם ציריך, דרך עטרי גלי

הבנים צעיר עם

 כבר היה ),25( אייד השני, בנה כשנישא שנה.
 ברומן בזמנו התפרסם אייל גרוש. הראשון בנה

 פאולוצ׳י, כריסטינה הרוזנת עם שניהל
 השבוע, מכונית. לו העניקה היא שבמהלכו
 עומד הוא אך גרוש, השני הבן היה אביב, כשנישא
האמריקאית. לחברתו והפעם שוב, להינשא

 ברומנים התפרסמו במיוחד, יפים שהם הבנים,
. שלהם. הלוהטים

 ידו את טמן לא המישפחה של הצעיר בנה גם
 שהשתחרר ).20(טל ניהל לאחרונה רק בצלחת.
עטרי. גלי הזמרת עם רומן מהצבא,

 היא להורים צרות לעשות החלה לא שעוד מי
).15(מור הקטנה, הבת

 מתחת דרמתית בצורה רותי הודיעה השבוע
גמרתי!״ מישפחתיות חתונות עם ״אני לחופה:

שטיר ישראלה
התרנגולות בין רק לא

 הזוג נסע השבוע כמתנת־אירוסין. לישראלה
דה־מיורקה. בפלמה שבוע לבלות

 ברצינות, הרומן את לקחה שישראלה מתברר
ילדה. אבי מבעלה, גירושין וביקשה
 היפהפיים, שהיחסים בשבילה מקווה מאוד אני

 גם לה יש שאיתו בעלה, עם עתה ער לה שהיו
התקלקלו. לא משותף, עסק
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 שהיא של, מריה שהשחקנית שמעתי
 סמל־ לו שלחה ביותר, הטובה ידידתו לדבריו
 קרלו שלו, שהמרל אביר. של עתיק אצולה

 ושהמו״ל שנה. 60 בן בקבוק־יין לו שלח פרייר,
 טיימס, העיתון של אורגינלי גליון שלח הקנדי
נולד. שבו ביום שיצא

 מחפשת קישון, שרה הקטנה, שאשתו
 עומדת היא שאותו תוכי, בקדחנות אלה בימים

6ו6 לקרוא יפסיק שלא כדי לאמן ¥גו £1־11 0" 
 לו לקנות החליטה היא בפשרה .01־631631"!

יומיומיות. קטנות מתנות יום 360 במשך
דרינג. דרינג

בבקשה!״ קישון, אפריים ״את
״מדבר."
."60ה״ הולדתך ליום ״ברכות
״תודה."

 הייתי גבר, היית לא אם אבל נעים, ״לא
 למראה האמיתיות הסיבות מה חקירה עורכת
שלך.״ הצעיר

 שנים 10 ממני לקח הוא היטלר! ״הסיבה:
בעצם אז שנים, חמש עוד לזה הוספתי אני מחיי.

 יודעים מעטים .45ה־ הולדתי יום את חוגג אני
 לנישואין שנה 25 מלאות למחרת חוגג גם שאני
הקטנה." אשתי עם שלי

 בין־ לפסטיבל הפך שיום־ההולדת ״שמעתי
לאומי.״

 בעירו, נביא אין האימרה, התקיימה ״בארץ
 חוגגים לכן ידידו. הוא ראש־העיר כן אם אלא
 יום־הולדתי. את תל־אביב במוסיאון איש 500

 חודש לפני עוד למעשה התחילו החגיגות
 במשך הקרינו שם לגרמניה, עברו בהולנד,.
 סרט ראשון יום של בטלוויזיה שבועות חמישה

 וחצי שעתיים של תוכנית־טלוויזיה היתה שלי.
 עם יום של מקבילה ותוכנית בלוכסמבורג,

 של ממסיבה חזרתי שישי ביום רק ברדיו. קישון
במינכן. איש 400

 היא שלי ביותר הגדולה ההצלחה ״אך
 שרה מפורסמת זמרת אבל נעים, לא ביוגוסלביה.

לי.״ המוקדש אהבה שיר
שנה?״ 60 לפני התחלת בדיוק ״איפה

 מנהל־ 1939ב־ היה אבי בבודפסט. ״נולדתי
לאכול, מה לנו היה לא קבצן. זה ואחרי בנק,

קישרן ואפרים שושנה
בינלאומי יום־הולדת

גדול." בעוני וגדלתי
 ואלפי מאות מאותם שקיבלת המתנות ״מכל

ביותר?" המרגשת מהי מעריצים,
 מדפיסים יום־הולדתי לרגל סקופ: לך ״אגלה
 זאת שלי. ספר נולדתי, שם בבודפסט, לראשונה

 שום תורגמה לא היום עד פוליטית. סנסציה
קומוניסטית." ארץ בשום ישראלית יצירה

איטלקית סרנדה
 אלוני. מירי הזמרת של אחותה אלוני, שוש היא בעיר ביותר הרומנטיות הבחורות אחת
 ומדי פרח. בכל שנתיים הוא שלה כשהקצב לפרח, מפרח העוברת יפהפיה, ציפור לי מזכירה שוש

י לאיטליה. לה ועפה קמה היא ולנוח, להינפש רוצה כשהיא פעם,
אותה. לראיין הצלחתי הנסיעה לפני יום לאיטליה. שוש נוסעת השלישי ביום

(שנימניגיו דינו האיטלקי שחקן־הכדורסל את בארץ הכרתי שנים ארבע ״לפני שוש: מספרת

 חוגים אלה בימים שמנהלים הפרטי, הטוטו זה
בישראל. לכדורסל המקורבים

 אשתו את בזמנו מצא הכדורסל מבכירי אחד
למיקצוע. חבר עם עדין במצב בביתו

 בא שהכל נראה חוץ וכלפי והבין. סלח הבעל
בשלום. מקומו על

 לחופשה האשה נסעה מחודש יותר לפני
 מתמשכת. משום־מה החופשה באירופה.

 סימן בכך אין אם תמהים הזוג של ״הידידים״
מדאיג.

וידיד מנגין דינו עם אלוני שוש
טלפונים גם גלויות, גם

 מילאנו. קבוצת עם משחק הוא כיום ורזה. קבוצת עם לארץ הגיע הוא אז סנטימטר). וארבעה מטר
באולימפיאדה. איטליה של בנבחרת לאחרונה שיחק גם הוא 35 בן שהוא העובדה ולמרות
 בבית מתגורר הוא באיטליה. פעמיים כבר אצלו הייתי אותו שהכרתי שמאז ידע לא בארץ אחד ״אף

 כמה ללמוד חייבת הייתי בביתם. גרתי אחים. ושני משגעים, הורים לו יש איטליה. בצפון בורזה, הוריו
הרומנים. בין אותו. צריכה שאני בתקופות תמיד לי נופל דינו אמו. את להבין כדי באיטלקית, מישפטים

 בדרך למענו. ואני למעני, קיים שהוא הידיעה מספיקה לשנינו בגורל. מאמינה מאוד אני ״בכלל,
 בצורה בארץ, גם ביקר שהוא לך לגלות מוכנה אני וטלפונים. גלויות של קשר מקיימים כלל.אנחנו
זה. על בכלל ידע בארץ הכדורסל מאוהדי אחד שאף מבלי אנונימית,

 לחזור שלי המקורית התוכנית את תשנה הזאת שהנסיעה חושבת לא ואני מאהבה. שחי טיפוס ״אני
מועדון־בריאות." ולנהל לארץ


