
 מודיעין באולמי הבימה ל
 אלוני, מירי הזמרת עמדה ז^ברמת־גי

 היא להריונה. השמיני בחודש שנמצאת
 מטפחת צנוע. בבגד לבושה היתה

 מיוחד ערב זה היה ראשה. את כיסתה
 דתיות, נשים 400 התאספו שבו במינו,

 את לחגוג באו הן בתשובה. חוזרות רובן
 שחל טוב, שם הבעל של הולדתו יום

 התלהבות, מלא היה הקהל באלול. ביח׳
 הבודדות הפעמים אחד זאת היתה

בבידור. זכו הללו שהנשים
 שרה כשמירי היה הערב של שיאו

 הבן שלה ביותר המפורסם השיר את
 המוסף מן נלקחו שמילותיו לי, יקיר

שבת. של שחרית של
 אחדים, גברים רק היו באולם

 הגשים, לפני שהירצה לאו, הרב ביניהם
 אומני, שמואל הזמרת, של ובעלה
 רק והקול. האורות על האחראי שהיה

 אומני את לזהות מצליחים היו מעטים
 גידל הוא שכן לשעבר, השחקן

זקן. לאחרונה
 הוא כי השמועה את אישר אומני

 חושב ״אני למקורות. לחזור מנסה
 תורה. בלימוד זה העם של שאחדותו
 מירי גם תורה. ללמוד התחלתי
 תורה שעורי לומדת היא התחילה.
ברמת־גן. חב״ד בבית הנערכים
 גם שהם חברים מזוג התחיל ״הכל

 בתשובה. חוזרים שניהם שלנו, שכנים
 בארץ, הרבי של כנציג משמש האיש
 בצנחנים. כקצין ידוע היה ובעבר
 ברמת־גן. חב״ד בית את מנהלת האשה

 שלנו החופה את שנערוך הציעו הם
 החתונה היתה שזאת למרות שם.

 כזאת שחתונה הרגשתי שלי, הרביעית
 הרגשה לנו היתה בחיים. פעם עושים

 הרגשנו שנינו התרוממות־הרוח. של
 ברוך הקדוש עם ברית כורתים שאנחנו

רבנים, השתתפו שלנו בחתונה הוא.

 החופה, מקלות את החזיקו וחסידים
 מנסים אנחנו מאז דרשה. ונדרשה
השבת. על לשמור

דבר לא זה חוזר־בתשובה ״להיות

 שנתיים, שלוקח תהליך זה פשוט,
 יש מיקצוע. לא זה תורה לימוד שלוש.

 ושבתות. ערבי־חג עם קשיים לנו
בחיתו עוד הוא המצב שאצלנו האמת,

לים.
 לרת, שאלות הרבה עוד לי ״יש

 קיבלתי. לא עוד השאלות על ותשובות
אני אותי. מעניין לא עוד הבא העולם

אלוני זמרת
אינטימית לידידות סירוב

| | י ך  שגריר, של בתו רותי, ן
 בלהקה סולנית שהיתה |1_1/

 לזמר נעבר נשואה היתה צבאית,
 המלחין עם רומן ניהלה נמרי. יוני
ב בתשובה, חוזר קריבושה, דוד

נארצות־הברית. שנים חמש משך

קווה זה עכשיו - רבניהם בבוהימה דובים קוה זה
השחקן: ולבעלה במדינה הטובות הזמרות לאחת

שמ!ץןל1 מירי
לחב־ד בדרך

ך1 ך ?  של דודתו בת טובה, ד
ב שימשה זוהר, אורי 1̂ 1.1
 היא לציירים. עירום דוגמנית עבר

 זוהר אורי של לחבורה הצטרפה
 שידוך לה סידרו שם בירושלים.

בתשובה. חוזר אמריקאי, בחור עם
— 46 ..........................

 של לשעבר אשתו (זיסמן),מור שוה
 אחת היתה זיסמן, עמי

 גירושיהם לאחר בארץ. ביותר היפות הנשים
 מור, פינצ׳י הצמרת לדוגמנית עמי של ונישואיו

 באחרונה פרטית. ביועצת״יופי לעבוד שרה החלה
בתשובה. חוזרת והיא תורה לומדת החלה

ך11  כמה לפני בתשובה חזרה 1ך1[ ך
4 }1  נשואה היתה היא שנים. 11/ 1

 .18 בן בן לה יש שממנו סמדר דודיק לשחקן
 עם שידוך לה סידרו בתשובה, שחזרה אחרי
 אחרי התגרשה היא צעיר. אמריקאי אברך

לדתי. מתחזה שהוא בטענה קצרה, תקופה

 כיום עוברתא״נשט״ן אלונה
וב נבפרים

 את כשעזבה בתשובה. לחזרה ומטיפה מושבים
 נשארה יסמין, בתם עם איינשטיין אריק הזמר
 לצבא. והלכה בתל״אביב שירי הגדולה הבת
וליסמין. לאלונה הצטרפה 20 בת כשהיא כיום

ך ן ך !  הצייר אשתו. עם יורם ך
ברומנים שהתפרסם /

 הבחורות עם שנים במשך שניהל
 צייר, שאותן בארץ, ביותר היפות

 בתערוכות, שהוצגו בפרוטרטים
תורה. לומד אלו בימים נראה

.״מ **.■_.


