
בחתונתם אומני ושמואל אלוני מירי
בחיים״ פעם עושים כזאת ..חתונה

 שלי לבעיות תשובות מחפש :וד
 לא עור אנחנו הלידה לפני הזה. :עולם

 מירי מפוצצות. בהצהרות לצאת וצים1
 הבא בחודש 19ב־ כי נרגשת. ורא

 עומדת והיא להריון, שבועות 40 מלאו
׳לדת.

 אכזרי הוא חיים אנחנו שבו ״העולם
 רצחני. באופן קשה השוק חתר.
 לחברות הפכו התקליטים ברות

 זה עושים שהם מה כל יננסיות.
 כשהזמרים תקליטים. לייבא עיקר

 את התקליטים. את בעצמם ;ממנים
 בעלה. מפיק ארזי ירדנה של תקליט

 של תקליט להוציא עומדים נחנו
 שהצליח המופע לאחר תפילה, זירי

 ביום גם מופיעים אנחנו רמת־גן.
 יי של כינוס יהיה שבו השבוע, זלישי

בראשון־לציון.״ דתיות שים

 במדות
ושיגדורלב

 הוא במישפחה העיקרי דובר *
 של תגובתה את אומני. שמואל 1

אומרת לקבל. הצלחנו בקושי ירי

 דתי. לא מבית באה ״אני מירי:
 המילים את לומר תמיד התרגלתי

 לא עוד אני לאל. ותודה השם, בעזרת
 שאני מה כל לדתיה, שאהפך בטוחה
תורה." ללמוד זה לעשות עכשיו מנסה

 לשמש יכול מירי של חייה סיפור
 נולדה היא מרתק. לסרט נושא

 חיים שחיה למישפחה בגבעתיים
 היתה לא מעולם היום. עד צנועים

 טיפסה מאוחר גיל עד תפנוקים. ילדת
 אך ילד. כמו והתנהגה עצים, על

 להיות הפך הוא המין את כשגילתה
 המרכזי הדבר מסויימת תקופה במשך
 החלה היא שלה האהבה חיי את בחייה.
יפהפה. נעורים ברומן

הנח״ל, בלהקת הראשונה בתקופתה
 לאחר רק סולו. שירי לשיר זכתה לא

 התבקשה היא הצבאי שירותה תום
 היה אז רק כי בצבא, ולשרת להוסיף

 בלהקה המרכזיים מהאנשים אחד מוכן
 ידידתו להיות שסירבה על לה לסלוח

האינטימית.
השי הארכת של התקופה באותה

 שירי את לשיר החלה היא הצבאי, רות
נכסי שהפכו שירים הלהקה, של הסולו

 שיר הישראלית, בשירה ברזל צאן
לי. יקיר והבן השלום,
 בהצעות מירי הוצפה השיחרור אחרי
 התקליטים. חברות עם חוזה לחתימת

 לחתום מוכנה לא שהיא החליטה היא
 בהפקות מופיעה והחלה אחד, אף עם
 את פגשה היא שם דשא. אברהם של

 נשבתה והיא שליט נחום השחקן
 התחתנו. הם לוהט רומן אחרי בקסמיו.

השלישית. אשתו היתה מירי
בהופ מירי הצליחה הימים באותם

 בצד או מאוד. מבוקשת והיתה עות
 נשואיה חיי הלכו הגדולה ההצלחה
 על נודע התמימה למירי ונהרסו.

 של הימים באותם שליט. של בגידותיו
 הטובה בהצגה הופיעה היא לב, שיכרון
 בבימוי ברכט, שירי ערב שלה, ביותר

צרפתי. צדי של
חובות
למזכרת

 שנים ובמשך התגרשה, **ירי
ה הל  עם מחייבים לא רומנים ^/ני

לעצמה להחזיר בניסיון שונים, גברים

 עם שאיבדה העצמי הביטחון את
גירושיה.

 ג׳סי את פגשה היא התקופה באותה
 ג׳סי שלה. הגורו להיות שהפך נחאיסי,
 השאיפות את במירי לממש הצליח

 להיות הפך הוא שלו. האמנותיות
 עניין לא כסף שלה. האמנותי המנהל

 היא השנים במשך אך מעולם. מירי את
 המועדון והסתבכו. הלכו שחייה גילתה
 ג׳סי כי רשיון, ללא עבד ביפו שפתחו

 יום- קנסות ברשויות. להלחם ניסה
 מההופעות הרווחים את אכלו יומיות
שלה.

 לפני מירי פגשה אומני שמואל את
 אומני שמואל של אישיותו שנתיים.

 שנויה ומתמיד מאז היתה יפה־התואר
 יחד אך ופטפטן, שחצן הוא במחלוקת.

 לעזור. ואוהב מתחשב עדין, זאת עם
 נלקח כאשר זכה הראשון בפירסומו

 על־ידי כסוואר עבד שם חיפה, מנמל
 בסרט לככב כדי פריי, פיטר הבימאי

 השחקנית של לצידה חייל, אשת
לנצט. בתיה

 ההופעה בעל המגודל, השחקן
יחסי־ אנשי על־ידי הוצג המרשימה,

 האמת פשוט. כפועל הסרט, של הציבור
 פיטר אצל קודם עוד למד שהוא היא,

פריי.
 אומני עשה הצבאי שירותו את

 של בפיקודו ,101 המובחרת ביחידה
 אומני נשא 29 בגיל שרון. אריאל
 במיקצועה, אחות שרה, את לאשה

 אחרי להב. בשם בן לו יש שממנה
 אחרי מייד התגרשו. הם שנתיים

 לארצות־הברית. אומני נסע הגירושין
 ניו־ באוניברסיטת מישחק למד הוא

 נעוריו ידידת את פגש הוא שם יורק,
 נישאו הם גרינפן. עדנה גילו, בת

ותומר. מיכל ילדים, שני להם ונולדו
 קבלן להיות והפך לארץ חזר אומני

 ופתח הזאת בעבודה מאס הוא בניין.
 של בפרשה הסתבך אחר־כך פאב.

 שעבדה מלצרית של מישפטית תביעה
 נרחב בסיקור שזכה במישפט, במקום.

 ניסה הוא אך אומני. הפסיד בעיתונות,
 בשלישית נישא הוא חייו. את לשקם

 אלוני, מירי את כשהכיר והתגרש.
 הם ומאז לוהט, רומן ביניהם התפתח

 השלישי הניסיון זה מירי בשביל יחד.
אוהבת. היא שאותו גבר על להישען

וישינסקי תלמה
 לחוזר- כיום ונשואה כתשובה חזרה היא :ירושיהם
 היפות הבחורות אחת בזמנו נחשבה תלמה כתשובה.

 ראשה את גדולה מיטפחת מכסה כיום בעיר. כיותר
בתשובה. החזרה בעקבות לחלוטין, השתנה ■מראה

 לאחרונה הגיעו בתשובה שחזרוגורן ונחמה דני
 במועדון הבכורה להצגת העירה

 איש המועדון. קרשי על המוצגת הילדים הצגת פנטו, של לסין בית
 בזמנו כהים. בבגדים לבוש והיה זקן גידל דני אותם. זיהה לא

 עם ממושך זמן במשך סוער רומן שניהל כזמר, דני התפרסם
בנות. לשתי אב מסור, מישפחה איש הוא כיום ידועה. עיתונאית

□1\ *י1ך ך|  הזמר של אחיו לשעבר, השחקן ״
החוזרים בין הוא גרנות, דני 1114 111 •■1 1

 אימן באגודת חבר היה בתשובה חזרתו לפני בתשובה.
 הסמוך במושב מתגורר הוא היום ארכיטקטורה. ולמד

 שיחד ויס, אתי לשחקנית נשוי היה הוא לתל-אביב.
כארכיטקט. עבודתו עם בבד בד בצוותא, הופיע איתה
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