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 כאלה

החיים הם
ל נכנסות 40 בנות שרווקות הזה, הסידור

 חשק עשה הרכבת, את לאחר שלא כדי הריון
 אחת מזמן. כבר אמהות שהן נשים. וכמה לכמה

מי שרה האופנאית היא שבהן המפורסמות
עליזה, וגרושה בוגרים ילדים לשני אם לר,

סגידוזדן ומשה מילר שרה
40 בגיל הריון

 את כששמעתי אחת. פעם עוד ללדת שהחליטה
 אותה לברך כדי לה, לטלפן החלטתי הבשורה,
מסק פרטים כמה לברר גם הזדמנות ובאותה

רנים.
דרינג. דרינג
.כך?

 בבקשה? מילר, שרה עם לדבר אפשר
 בשבוע־ בניו־יורק, נמצאת שרה ״לא.
 אופנה.״

מרבר? ומי
 סבידוזוך. משיה שלה, ״החבר

 בהריון? ששרה נכון זה האם
 השלישי." בחודש כבר היא מאוד. ״נכון
 התינוק של האבא מי יודע אתה 'ואולי

להיוולד? העומד
ברגע איתר מדבר הוא יודע. שאני ״בטח

זה."
 המישפחתי? מצבך ומה
 אבל ילדים. שני לי ויש נשוי עדיין ״אני
 בגלל שלי המישפחה את עזבתי שלא תכתבי

 ש־ לפני עוד נהרסו שלי חיי־המישפחה שרה.
כששני שרה, את שהיכרתי מאז אותה. היכרתי

נפ לא אנחנו בתל־אביב, לבית־דפוס נכנסנו נו
 הזה מהעניין מאושרת לא כמובן, אשתי, רדים.
 אבל שלה, לא לילדים אב להיות עומד שאני
 החיים." הם כאלה
גר? אתה איפה אז

 איתה, ומאושר כמובן, שרה, עם גר ״אני
קטנה." לבת מחכים ואנחנו

החתמה
 בתל־ שבמצודת־זאב העצמאות באולמי תיערך הבא השלישי ביום

 בחיר־ עם בגין, מנחם של נכדתו מילוא. איילת של חתונתה אביב
לוי. סמי ליבה

 לאחר בעיקר הזה, היום את ביומן להם פינו ישראל וצלמי עיתונאי כל
 רק מאז ושהופיע משנתיים יותר המתבודד המפורסם. שהסבא שנודע

 איתם יחגוג שהוא למישפתה הבטיח לאשתו, באזכרות בציבור, פעמיים
התתונד״ את

 חסיה: לי גילתה הכלה. אם, מילוא. חסיה נתנה העיקרי הסקופ את
 מי כשימחה. ולהשתתף לאולם להיכנס יורשה לא עיתונאי ואף צלם ״אף

 בני־ רק יהיו האולם בתוך זכותו. זו לצלם, כרי שעות בחוץ שיעמוד
מועטים." וחברים המישפחה

ליכטנש ז׳קליז של במיספרה הצעיר הזוג את למענכם פגשתי לכן
 יום של התיסרוקת את ולהכין לתכנן כדי סמי. עם איילת ישבה שם טיין.

החופה.
 בד מגש, לחתונה: הזוג שקיבל הראשונה המתנה את בידו החזיק סמי

 ערך סמי בקיריה. המשרת סמי. של החיילים חבריו מתנת — כוסות ושש
 את הכינה ואיילת ביחידתו, המשרתים חיילים 60ל״ מסיבה הראשון ביום

מאפה־ידיה. עונות — הכיבוד
 אותה מכיר אני שנים. ארבע כבר איילת של חבר ״אני סמי: לי סיפר

 כבית-הספר, הספסל אותו על יחד השנים כל ישבנו שנים, חמש כבר
 על שטנו שנה לפגי ביחד. ונכשלנו הצלחנו ביחד, למיבחנים התבוננו

 על ושם, הערב. עד מהבוקר ביחד היינו כיף, של יום עשינו בירקון, סירה
 איילת כן. אמרה: ומייד לשניה חשבה לא היא ידה, את ביקשתי הסירה,

 .19 בת כשהיתה התחתנה חסיה, שלה, האמא אך וחצי, 18 בת היא היום
מתחתנים. שאנחנו להם הודיעה היא כי לצבא, הלכה לא איילת

 הוא התקף־לב קיבל שהוא אחרי אך ביפו. חנות־ירקות היתה ״לאבי
בבית־חולים. מיוחדת התעמלות בעזרת טיפול עובר הוא עובד, לא כיום

 עובד גם אני מהשרות חוץ חדשים, שמונה כבר בצבא נמצא ״אני
 הכל. את מכרתי חיסכון. לי היה שלי, מהבר־מצווה ופירסומאי. כגרפיקאי

 וכל מאביה, שקיבלה ׳83 הסובארו מכונית את חודש לפני מכרה איילת
 באריאל. שקנינו חדרים חמישה בן הקוטג׳ ממחיר חלק לשלם כדי זה

החתונה. את חצי־חצי ולממן
 נורא מישפחה אנחנו הרע, עין בלי לנו. יש בעיות איזה תשאלי ״אל
 אחים, חמישה שלי לאבא אחיות, ושתי אחים שמונה יש שלי לאמא גדולה.
 למשל, שהילדים, לכולם הודענו ילדים. שמונה יש הדוד, בגץ, לבני
 שלה, החבר בלי תגיע בגין) בנימין־זאב של (בתו מירב. אפילו לבד. באים

פוליטיקאי. ואף ידוע איש אף נזמנו לא מושון.
והיא בריצה, יום כל אותה מאמו אני קילו, 53 היום שוקלת ״איילת

לוי וסמי מילוא אילית
עיתונאים על אמברגו

 מישקל אותו — קילו 50 במישקל לחופה להגיע כדי מיצים, רק שותה
מלכת־היופי. כסגנית שנה לפני כשנבחרה שקלה שהיא

 פנינה התיסרוקת את ז׳קלין השימלה. לה.את מכינה ״פורטונה
 טבעות מכמה חוץ טבעת־זהב, לה קניתי לחופה. אותה תאפר רוזנבלום

 טבעת בגץ מנחם מסבא קיבלה היא שנה לפני קודם. כבר לה שקניתי
שבת. כל מבקרים אנחנו בגין את עליזה. לסבתא שייכת שהיתה
המש את ונשלם איילת, וגם אעבוד אני אחד, מאף עזרה ביקשנו ״לא

 שהותאם תנור מתנת־חתונה: קיבלנו מילוא רוני מהדוד שלקחנו. כנתה
מיטבח. לארונות

שאנ לשנינו שברור מה בירח־דבש, ניסע לאן החלטנו לא עוד ״אנחנו
לקיר." מקיר ילדים רוצים חנו

 יודע ״הוא אומרת, היא לי". ״האמיני לאישור. בראשה ניענעה איילת
רוצה." שהוא מה את בדיוק

אץ1הנש1 הגטין שמחת

שרעבי בועז עם טל אורנה
ז1 מסי מכישלון למדו אולי

 בועז על כשכתבתי האחרונה בפעם
 בשעת הלחיים על דמעות לי זלגו שרעבי,
 אותו עזבה אשתו איך לכם סיפרתי הכתיבה.

 ריק, בבית לבד נשאר הוא ואיך החובות, ואת
 התיאורים את מפסיקה אני ו... מיסכן הוא וכמה

לבכות. הולכת אני שוב כי האלה,
 כמוני. הרגישים לכל חשובה הודעה הנה אז
ה בזמן עליו. ולרחם לדאוג להפסיק אפשר
 בחורה הזמן כל לו כשצמודה בועז נראה אחרון

 הוא שניהם פני על והחיוך אמיתית, יפהפיה
אושר. של חיוך

 שלי ותיקים הכי השפיונים שני את שלחתי
 הביאו: שהם מה ותשמעו הנערה, מי לחקור

 בועז. של ישנה אהבה והיא טל, אורנה שמה
 היתה כשאורנה שנים, לפני זה את זה הכירו הם

 כאש. האהבה ביניהם פרצה ומייד נשואה, עדיין
 כמה שם בילו לארצות־הברית, יחד נסעו הם

 שאורנה וחיכו ארצה חזרו אהבה, של חודשים
 לבוא. בושש הגט אבל להתחתן. כדי גט, תקבל

 זמן־מה, עוד באפקה ביחד לגור המשיכו הם
 הרב המתח בגלל לאכזבה הפכה האהבה אבל

 ולאחר נפרדו, הם אורנה. של לגט שבציפיה
 אותה ונשא הלן את בועז מצא קצרה תקופה
לאשה.

 קיבל בועז פנויים. שניהם סוף־סוף עכשיו
מ הגט את קיבלה ואורנה מאשתו, הגט את

 מחייכים ביתד שניהם ועכשיו בתה, אבי בעלה,
ומאושרים.

ש או להתחתן. מייד ירוצו הם אם מעניין
.1 מס׳ הכושלים מהנשואין משהו למדו שניהם


