
לפורסט ד
 יפה צעירה נורית, נישאה שנה 15 לפני

 בשם בת להם נולרה לחבר״נעוריה. ומיניאטורית,
 אזרחי רוב כמו ובדוחק, כשימחה חיו והם שרון,
ישראל.
 הזוג, התגרש נישואיו שנות ארבע אחרי

 היא מזל. ולשנות מקום לשנות החליטה ונורית
 את ראתה הזאת החברה ועם שיווק, חברת הקימה
שנה בברלין, עבדה היא שנים שמונה העולם.

 של שמו נקשר מורדה, שהתגרש מאז
 היתה רבות. יפהפיות של בשמן טמיר אברשד!

 יפה צעירה עם אותו ראו שבוע שבכל תקופה
אחרת.

 משבוע יותר איתן בילה שאברשה היפות אחת
 שנים הרבה לפני שהיתה סלע, תהילה היא אחד

מלכת־משהו. סגנית
 כמה עד רציני, כאילו היה תהילה עם הרומאן

 כלומר, אברשה. אצל רציני להיות יכול שרומאן
 מתחשק וכשלא איתה, יוצא הוא לו כשמתחשק

סודי. במשהו עסוק הוא לו
 תימניה הכיר הוא הסודיות הפגישות באחת

 להיראות והתחיל עזרה, חנה בשם יפהפיה
 וחנה כשאברשה פעם, בכל ויותר. יותר איתה
 לחברותיה וסיפרה בבית תהילה ישבה ביחד, נראו

סודי. במשהו עסוק שאברשה
 ללכת צריו שהוא לחנה סיפר גם הוא אחד יום
גיזעית, תימניה שהיא חנה, אבל סורי, למקום

סלע תהילה עם טמיר אברשה
רופא מצאה עזרה חנה

דניאל. מיגדל במלון יום־המהפכה לציון
 זוג הם ותהילה שאברשה חושבים כולם עכשיו

 שבו שבוע שאין יורעת חנה רק כמעט״קבוע.
 ממנה ומבקש אליה מטלפן אינו אברשה

איתו. להתראות
 הוא בעבר מההתפתחות. מרוצה דווקא תהילה

 רק הוא עכשיו סודיות. לפגישות הולך היה
סודיים. טלפונים מטלפן

 ונודע ושאלה, ביררה היא סיפורים. בולעת אינה
 לא־קבועה גברת עם יציאה כל אברשה שאצל לה

 שגם חנה לו הודיעה מייד סודית. פגישה נקראת
 התחילה היא וכך סודיות, ישיבות כמה יש לה

רופא. עם רומאן
 שוב התחיל התימניה, בלי שנשאר אברשה,

 ולפני בערבים, איתה ולצאת לתהילה ללכת
המצרים שערכו הגדולה במסיבה אותם ראו שבוע

מאוד גבוהה נישואין הצעת
 הבאה, בשנה אוגוסט לחודש נקבעה החתונה היפהפיה שרלוט עם הרומאן שוורי. תעשיין

 השם. ירצה אם לדבר התחילו וכבר לשנתיים, קרוב נמשך
 אפילו הנערה. את לגייר הצורך על במישפחה

 ידידיה יצחק הרב עם לשיחה אותה לקחו
 מאשה מצפים מה לה שיסביר כדי פרנקל,

 הזאת השיחה שאחרי לי אומרים כשרה. יהודיה
מכאן. וברחה הרגליים את שרלוט קיפלה

 הכיר ומייד זמן, הרבה עליה התאבל לא יצחק
מלכת־היופי שהיתה היפהפיה, וקסלר דנה את

 שני דור כבר הוא )25( ספקטור יצחק
 כבר היה ספקטור, אליהו אביו, למצליחנים.

 הישראליים. ויטה הדולציה מנכ״ל שנים לפני
 הרבה גם לו יש ומהם וייצוא, ייבוא עסקי לו יש

כסף. מאוד
 שעבר ניתוח״הלב אחרי האחרונות, בשנים

 בהם ועושה לעסקים יצחק נכנס אליהו, האבא
 מאוד העסוק הנאה, הבחור גדולות. הצלחות
ראשון תואר לגמור זאת בכל הספיק בעבודה,

מנחימי נורית
א זה חוץ תוצרת פירמה ל

 גם ואחר־כך בפאריס, שנה ועוד בלונדון אחת
בדרום־אפריקה. קצת

 היפה, הבת עם יחד גרה היא המקומות בכל
 או־ שהנה גרושה, אשה כל כמו קיוותה, ותמיד
 ותינשא גבר־חלומותיה את תפגוש היא טו־טו

 גבר אף היה לא האלה החוצלארצים בכל אבל לו.
 החליטה היא ולכן באמת, בו רצתה שנורית אחד
לארץ־מולדת. לחזור אחר בהיר ביום

 כבר האדמה, את לנשק שהספיקה לפני כאן,
 ויפה־ עשיר קבלן מנחימי, יגאל את פגשה
 ואב שנים שמונה גרוש אז שהיה מסביון, תואר
 האהבות כידוע, ישראל, של בחום בנים. לשני

 לגור ועברו נישאו ויגאל ונורית מהר, מתפתחות
 של בתה שרון, עם ביחד ברמת־אביב יפה ברירה
 כאשת־יחסי־ לעבוד התחילה הזמן באותו נורית.

 שוב נראו והחיים הילטון, מלון של הציבור
מבטיחים. י

 משהו. הצליח לא שוב נפרדו. הם החודש
 מגיעה היא ומשם הוריה, בבית לגור עברה נורית

 אומרים החברים כל בהילטון. לעבודתה בוקר כל
 גבר איזה לה תמצא לבטח בהילטון פנויה שאשה ,
 זאת מה ראתה כבר נורית אבל תוצרת־חוץ, |

 יש אולי איתה. מסתדרת לא היא תוצרת־חוץ.
תוצרת־הארץ? טוב משהו לכם

 שימחה
שרון בלי

 אורטל בקיבוץ נערכה שעבר הרביעי ביום
 אשתו של בתה יעל, של חתונתה שברמת״הגולן

 לציבור שהתגלה איתן רפי איתן. רפי של
 נשא פרשת־פולארד, אחרי כרב־מרגלים הרחב
 ואחרי הטוב, חברו אלמנת את רבות שנים לפני

 אותה וגידל יעל, היחידה, בתה את אימץ החתונה
כאב.

 איתן, בני־הזוג של חבריהם כל הוזמנו לחתונה
 אריאל שר־התעשיה־והמיסחר, שגם ברור והיה

 אנשים לבסוף. הגיע לא הוא אבל יגיע. שרון,
 כמו קרוב כל־כך שחבר זה איך לתמוה התחילו

 לא שהוא לחשו יודעי־דבר כמה הגיע. לא אריק
 לא הטריה, הכלה שיעל, מזמן לו שירוע מפני בא

 היא אין לאביה, בניגוד לבואו. שמחה היתה
שלו. חסידה

 לחו״ל, נסע אריק שונה. היתה הסיבה אבל
י משלו. מישפחתית לשימחה

איתן רפי עם שרון אריק
שפחתית חגיגה מי


