
לב־ארי גירעון
ילדי□ בלי

 שונים באירועים לראות התחילו זמן־מה לפני
 דונסקי, קארין הוותיקה הדוגמנית את

).24( מאוד צעיר בהור צועד כשלידה
 הפעם ואחרי פעם־פעמיים־ושלוש. אותה ראו

 כדי ובכן. קורה. מה לדעת מתו כולם הרביעית
התשובה. את לכם הכנתי מדי יותר תמתהו שלא

 קצין־חינור לשעבר רהב, דן הוא הבחור
 להתחיל זה רוצה שהוא מה וכל בחיל־האוויר.

 הקשרים כל האופנה. בשטח חדש מיסהרי בעסק
קישרי־מיסחר. הם שלו

............ ........ .

רהב ורן דונסקי קארין
מיסחרי עניין

צדוק ארנון
את? מי

 ־של המוכשר השחקן צדוק, שלארנון זה
 — אפתי בשם חברה יש הסורגים, מאחורי

 הם מקום בכל רב. זמן ■כבר יודעים כולם זה את
 האחד מחייכים ידיים, מחזיקים ביחד, נראים
ביחד. ונהנים לשני

 ואנשים במסיבה, שוב היו הם שעבר בשבוע
 איתם. והתלוצצו איתם ודיברו אליהם ניגשו

 הכיר שלא מישהו היפה אסתי אל ניגש פיתאום
את?" ״מי אותה ושאל לכן, קודם אותה

 לכל נודע כך ענתה. היא צדוק," אסתי ״אני
לא־מזמן. נישאו הם כי הזוג של החברים

 החשובות ההצגות שאת שחקנים זאת בכל יש
הקלעים. מאחורי בשקט. עושים הם חייהם של

מולד רונית
היהלומן בת

חתונה
תיקשוותית

 עם בטלוויזיה ומפיקה כבש, עם זאב וגר
 נשא ממושך רומאן אחרי וכר. וכר מנהל־הרדיו,

 מנהל ),50( לב־ארי גירעון שעבר בשבוע
).35(כהן נירה חברתו את הרדיו,

 כי נירה, את גירעון יישא שבסוף ידעו כולם
 הקודמת חברתו גם תימניות. על מת פשוט הוא

 מנשה, ברמלה ונחמדה: יפה מיזרחית היתה
 שחי לגירעון, אבל הרדיו. של החרוצה הכתבת

 גט, היה לא יעל, מאשתו בנפרד רבות שנים כבר
 לידידה, להינשא יעל כשרצתה לאחרונה, ורק

 וקיבלה גט ביקשה היא אמיד, איש־עסקיב
 יעל של זו החתונות. נערכו הגט אחרי מייד אותו.

לנירה. לב־ארי גדעון של וזו לידידה,
 כלומר: ילדים. שלושה ביחד יש הטרי לזוג
 בת יש ולנירה ,10 ובן 19 בן בנים, שני לגירעון

 ילדיו איתם. גר אינו מהילדים אחד אף אבל אחת.
 עם גרה נירה של ובתה אמם, עם גרים בן־ארי של

 במיש־ יישפך דלק הרבה אחרות, במילים אביה.
 לראות ירצה מבני־הזוג אחד כשכל הזאת, פחה
ילדיו. את

 מני של החדשה שבמישפחה התלוצץ מישהו
 פשוטה מריבה כל ומפיקת־הטלוויזיה הל־הרדיו

 יהיה כיף איזה אור־קולי. למופע מייד הופכת
שלהם: לשכנים
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ציידי דלא 1
 חדש בית מוזם נוח בנה הטראגי מותו לפני

 הקומות, שתי בן הבית, מישפחתו. עבור וגדול
לווילה מאוד קרוב בנימיו. ברחוב ברמת־גז, עומד

ביפו. המשרתת חיילת, היא מולד רונית
 מועמדותה את הגישה היא חודשים כמה לפני

הוואי. מיס לתחרות

מוזס מיכל
ברבקיו

מוזם נוני
אילת

 אלא שין. וחייב שושנה של המפורסמת
החדש. לבית לעבור זכה לא מוזס שנוח

 את מוזם, פולה אלמנתו, עשתה השבוע
 הבית של הראשונה בקומה הדירות. חלוקת
בקומה פולה. תגור החדרים חמשת בן החדש

 שלה הסיכויים כל למרות התחרות. ערב
 כן לפני מהתחרות. רונית הסתלקה להיבחר,

 של אנשי־האופנה של סקרנותם את עוררה
 בחורה שחיפשו גיבנשי, הצרפתית החברה

 הם שלהם. החדש הבושם את שתפיץ ישראלית
לפאריס, בקרוב לטוס העומדת ברונית, בחרו

4

ניר ועמירם ו״׳ודי
ממול גר יודקובסקי

 ובעלה ו״׳ידי הבת תגור הבית של השניה
 סוף־סוף יגיעו הם הקטן. ובנם ניר עמיהם

 נישואיהם שנות ארבע במשך ולשלווה. לנחלה
־שונות. שכורות דירות בארבע גרו

 הוא שגם מוזס. מישפהת של הישן הבית את
 שלא כד־ אבל תמי. השניה הבת תקבל ברמת־גן.

 ש״ גם לה נתנו הגדול. בבית בודדה תרגיש
 לה שיהיה עד עליה שישמרו גדולים. כלבי־זאב

בעל. גם מהמחזר חוץ
 (״נוני"), ארנון מוזס, ופולה נוח של הבן

 של המנכ״לים כאחד שבועיים לפני שהתמנה
 שבה בדירת־הגג לגור ימשיך אחרונות, ידיעות

 אגב. נערכה. ושבה מיכל, אשתו, עם חי הוא
 של המינוי לכבוד ברבקיו מסיבת שעברה, בשבת

באילת. לנוח הזוג נסע אחריה מייד נוני.
 לדאוג: לא יודקובסקי. הב חסר חסר? מה

ממול. ממש גר הוא

החברה. על־ידי שייערך מפואר לנשף
 אלמלא סקרנות־ את מעוררת היתה לא רונית
 בנו טל, עם סוער רומאן מנהלת שהיא העובדה
 גילעדי, עמי הפלאסטי המנתח של הצעיר
 הנה לשחקנית נשוי גלעד־ אביב שאחיו

ידוע. יהלומן של ובתו ,19 בת היא לסלאו.
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