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שטעיתי. לי התברר

 של הנודע בגו שרון, אלדד האדריכל
 של בעלה היה שרון, אריה הנורע האדריכל

 הוא כשהתגרשו ילדים. שני לו יש שממנה רותי,
דירה. לה נתן

בקו־ הירקון. ברחוב דו־קומתי בית בנו הוריו

רפינופיץ פרמלה
אחת בסביבה -

 התחתונה ובקומה הם, מתגוררים העליונה מה
ובנו. אילנה, השניה, אשתו עם אלדר התגורר
 אילנה הבית. את אלדר עזב אחדות שנים לפני
 עבר עצמו אלדר ובנו. הוריו עם בבית נשארה
 רבינוביץ, כרמלה עם שכורה לדירה

 שופט־בדימוס. של בתו חיפה, ילידת פירסומאית
בן. לכרמלה נולד עכשיו

 מאות כמה של ברדיוס גרות הנשים שלוש כל
 ילדיו כל בין לעבור יכול שאלדר כך מטרים,
מירבית. בקלות

שרון אלדר
- נשים שלוש

להט שלמה
דקות כמה רק ומציאות אגדה

 מקהל־ שלה הפרידה ושבהופעות שהתפרקה,
 ושהיתה מיקרי־התעלפויות, היו המעריצות,

 עליה. שמעתי לא מאז להתאבד. שאיימה נערה
 יאיר לדרכו. איש־איש הלכו הלהקה י חבו

 יזהר הד־ארצי. בחברת כיום עובד ניצני
 זמרים. עם ועובד מוסיקלי מפיק הוא אשמת

 אברזרדל, סמי בלונדון. בלהקה מנגן צוף
 ללהקה ושהגיע בחתונות, מתופף שהיה

 והוא בחתונות, לתופף חזר מקריית־מלאכי,
ילדים. לשלושה אב עכשיו
 לבחור קרה לדעתי, ביותר, העצוב הסיפור אך

 בתוכנית הופיע הוא בסן. דני מכולם: המוכשר
 בהצגה כיכב יותר מאוחר כדרדסבא. הדרדסים

 שאי־אפשר מתברר אבל הפסים. וכותונת יוסף
 אותו מצאתי מזה. להתפרנס אלה טרופים בימים
 הלילה. סוף עד בסרט כמנהל־חשבונות עובד

 רומנטיים שירים לשיר ממשיך שהוא מקווה אני
חגית. היפה, לאשתו הפחות לכל

 די כותבת לא שאני אותי- שמאשימים מי יש
 פשוטה: הסיבה פלוס. 40 בני רקיעל צעירים, על
 האהובים במקומות מבלה עצמי את רואה לא אני

טעם. של עניין הכל זה עליהם.
תיסלם להקת על שמעתי אני גם אבל

בסן וחגית דני
חשבונות הנהלת
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איזה
ביקור? מיו

 שלמה של דוברו לי ששלח מיכתב קיבלתי
 הדובר: כותב תל־אביב. עיריית ראש להט,

 -רחל במדור הזה, העולם של האחרון ״בגליון
 של דבריו ציטוט ובה כתבה, הופיעה המרחלת",

 שערך כביכול, אירוח, על בובמן יופלה
האמיתיות העובדות להט. שלמה לראש־העיריה
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פוכמן יוסל׳ה
ויפהפיות קוויאר

 מר את פגשו זיווה ורעיתו להט שלמה שמר הן
 ביקש והלה חודשים, כמה לפני בגרמניה בוכמן

 דקות ארך הביקור ביתו. את להם להראות
 — המתארות העובדות שאר בלבד. ספורות

 מיטב בחברת וקוויאר, שמפניה עם ,ארוחת־ערב
 שאין המצאה, פשוט הוא — הגרמניות׳ החתיכות

אמת." קמצוץ של שמץ אף בה
 מספר בוכמן שיוסלה כתבתי היקר, להט מר

 שלך הטענות לכבודך. שערך הארוחה על
לבוכמן. כן, על מופנות, להיות צריכות
 אלה, טרופים בימים גם זמן, לך שיש טוב
 העיר ממרכז שעה חצי של מרחק לנסוע

 בחזרה, שעה וחצי יוסלה, של לביתו פראנקפורט
 מקווה אני ספורות. דקות במשך לבקרו כדי רק

 ממיליונר, דולר מיליון לקבל כדי כדאי. היה שזה
דקות. עשר במשך גם בביתו לבקר כדאי

לידסקי וצבי אריאלה
יום־הולדת היום
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בחסך
דה־מרדיקס איכ

בשקט גירושין

 עדן. חנה הישראלית השחקנית עם רומן
 בכמה המסגרת דליה, ותפרה ישבה שלו בבוטיק

 לו. וקינאה שלה הבוס את אהבה היא ממנו. שנים
התחתן. והזוג פרי, נשאה הנאמנות

 הפסיקה דליה מעמד. החזיקו לא הנשואין
כמנהלת־העסק. עובדת והחלה לתפור

הגירושין. ובקשת הפרידה על נודע השבוע

 שאלה ילד?״ לי גם עושה אתה ״מתי
 ידידה־לשעבר, את מילר שרה האופנאית
 עם למסיבה כשהגיע לידסקי, צפי עורך־הדין

 אריאלה מיכלין. לבית אריאלה, אשתו(בנפרד)
 למרות לבנה, אוורול בחליפת מקסימה היתה
 בתם, את ילדה היא שבועות שלושה לפני שרק

יסמין.
 לבימה כשעלה ומאושר, זורח■ נראה לידסקי

 גל, נירה שאירגנה מזל־עקרב, לילידי במסיבה
בת. לו ושנולדה יום־הולדת לו שיש וסיפר

 עם המתגוררת לאשתו, שגם רק שכח הוא
 יום־הולדת היה החדשה, בתם את והמגדלת הוריה
 בזכות למסיבה באת היא עצמו. היום באותו
בזכותו. ולא עצמה,
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