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מחר. אולי ואולי דואל הלהיטים עם •ונה,

בשיר ת1צוו1<פ
 בקבוק בידה לקחה מדי, יבש היה הערב טעמה1

 שנרטב ינקה, על הקצף מלוא והתיזה היטב !ותו
ז.

 והחזיר סמוך לבקבוק מיהר חייב, נשאר לא
,מולה.

 והמזומן המוכן השיער, לייבוש המכשיר הפן, .
 היבשה. צורתה את מייד לה השיב המעצב, סל

 את וקילקל סיפר אז .12 מגיל כתחביב ספר
 גמלי■ גילי אצל ולמד עבד לימים כיתתו. נות
אייל. אירית של שותף ;יה

|1ך  זמרות שתי בן־אברהם, ורותי ד1־
1.1 [ הרביעיה של הנשי החצי שהן /
זר. עימן והביאו הפתיחה למסיבת באו ־ום,

ה ו ן ח י ד ך ן ! | פסי־ רופא של אשתו החייכנית, הבלונדית היפהפיה ! ך1| ״ 1ך ו י ו ו י ו לה יש בבריתות. מנוסה הנולד, הרך אם ן
י 11111 כבר המשרתים קודמים, מנשואים בנים שני 1 / 11 11 1111 ובלוויית לבנה בחליפת־טריקו לברית הגיעה כיאטר, ן 1 11\
בתצלום. אותה המחבק ,20ה־ בן ואלירן ה־עג בן אסא בצה״ל, בידיה. חזק החזיקה אותה הקטנה, דניאלה והבת, הבנים שני ילדיה, שלושת

גרושות מבור
אחד וברברה

 — צעירה להיראות שרוצה מי
לע לפניה: פתוחות אפשרויות שתי
 בגיל ללדת או פלאסטי ניתוח שות

 לשרה קרו האלה המאורעות שני•40
בי שחגגה מעצבת־הסריגים, מילר,

 בנה, של ברית־המילה את אלה מים
בן. הנקרא

 בוגרים בנים לשני היא'אם שרה
 ה־ בן אלירן — הקודמים מנשואיה

 המשרתים — 19ה־ בן ואסא 20
בצה׳׳ל.

 שרה היתה האחרונות השנים 10ב־
 במסיבות בילתה היא עליזה. גרושה

ונ השתוללה רקדה, התל־אביביות,
 היא בבקרים בלילות. מהחיים הנתה
 לעשרות הוראות במתן טרודה היתה

 עיצבה היא עבורה. העובדות הסרגניות
סרגו. הן —

 מהרד נפרדה כאשר שנתיים, לפני
 זמי, חברה עם לה שהיה הממושך מאן

 היא אמידה, קבלנים למישפחת בן
 בגוף, יסודי שיפוץ לעבור החליטה

 שינוי הנפש. מצב את לשפר כדי
 מתיחת־פנים ניתוח־אף, כלל התדמית
החזה. מראה ושיפור

 מכל בבית־החולים מחלימה בעודה
 בעלם־חמודות, שרה פגשה התפרים,

 הספרדיים שמקורותיו אמיתי, ס״ט
 הבחור, שבירושלים. העתיקה בעיר

 שחרחר, בן־חרות, משה ששמו
 התעניין ומתולתל־שיער, גבודקומה

 ומאז התכולות, העיניים בעלת בחולה
ביחד. הם

 חי ,40 בן מצליח איש־עסקים משה,
לא שהשניים משום מאשתו, בנפרד

 לו יש להסכם־גירושין. עדיין הגיעו
 ,14בן־ גיל, אלה, מנישואין בנים שני

.12בן־ ואדם,
 עברו המשותף, בנם הולדת לכבוד
 לבית ברמת־אביב מדירתם בני־הזוג

ברמת״השרון. שכור
 אחר־ בשעות האחרון, השישי ביום

 ובני חברים עשרות התאספו הצהריים,
 רב המטופח. ביתם בגינת מישפחה

 היה כשהסנדק ומל, וחתך בירך תימני
היה הזאטוט משה. של אביו הסבא,

 מעשה סרוגה, לבנה בחליפה לבוש
 נראה עכשיו וכבר אמו, של ידיה

ששינ שרה, לביגדי־תינוקות. כדוגמן
 לבו־ בתעודת־הזהות שמה את תה

 לבושים היו משה, ובן־זוגה חרות,
 וקרנו תכולים, בביגדי־ג׳ינס שניהם

מאושר.
 יפות, כמה בלטו המוזמנים בקרב

 בלונדית, יפהפיה אורדן, חנה כמו
לבושה שהיתה לשעבר, מלכת־היופי

 על הגיעה היא לבנה. בחליפת־טריקו
 יוסי, ובעלה ובת, בנים שני טפה, כל

 רוזנכלום, פנינה רופא־פסיכיאטר.
 לבושה בגפה, הגיעה ,2 מס׳ בלונדית
 חצאית חושפת־טבור, שחורה בחולצה

שטו וסנדלים ארוכה שחורה קלוש
 היא שגם והראתה השוויצה היא חים.

 בשעות מהעקבים וירדה באופנה,
היום.
 נפקד. לא הציירות של מקומן גם

ם לב קצוצת־השיער ברנהדר מרי

 מקומט, ממשי זרוקה חליפה שה
 של בכף־ירה בקריאה שקועה והיתה
 מיפו, הקרמיקאית אליעז, תמי
 שפיר, מירי אורי. הצייר של אשתו

 הטריה, הגרושה ההרצלייתית, הציירת
בח ששרוכים שחורה, חולצה לבשה
 מכסה־טפח־ בסיגנון משהו זייתה,

 בתה, את אחזה ובידה ומגלה־נזציחיים,
 באיזור, היחידה האמיתית הבלונדית

גבו־ יפהפיה בהט, מלי .8ה־ בת הילה

 חטובות. רגליים זוג הפגינה הת־קומה,
 נאמנה עבודתה עושה הגרושה מלי

שנה. ו 5 מזה במישטרה בחוקרת
 הד״ר — מבוקשים גרושים שני

 התל־אביבי רופא־העור צרנוב, עמי
 ביאלי־ גידעון והד״ר המפורסם,

 ומנתח אף־אוזן־גרון רופא סטוק,
 ובין נוכחות, הפגינו — פלאסטי
 עבר לכל הסתכלו לבורקאס בורקאס

 ימצאו הגרושות מבול בין אולי —
לרפואה. אחת
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טפחיים. וחושפת טפח המכסה שחורה, שרוכים בידיה. בן, הטרי, הנימול את המחזיקה שרה, זוגו,


