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 יש־ על בכלל שומעים לא שכבר לב שמתם

 ועברה תל־אביב את שעזבה מאז שטיר, ראלה
הירוקים? בשדות אינשטיין אבי עם לגור

 עם לאבי שהיו הצרות על שמעתם קצת
 שהיא ישראלה על שמעתם וקצת אשתו־לשעבר,

נוסף. ילד וללדת להתחתן מתה
 חודשיים לפני הדברים. לכל טוב סוף הנה אז

 בלי ושם, לארצות־הברית ואבי ישראלה טסו
 הם וישראל״, משה ״כדת ובלי חופות ובלי רבנים
 ועשו לעורן־־דין הלכו הם זה לפני עוד נישאו.

 נכנסה ישראלה זה לפני ועוד חוזה־נישואין,
החמישי. בחודש כבר היא ועכשיו להריון,

הפורמא הסידורים כל את גמרו שהם אחרי אז
 כידוע וחגיגות לחגוג, קצת צריך היה האלה, ליים

בישראל. דווקא טוב הכי מצליחות
 הוראם של בגלריה ימים, שלושה לפני

 כל את חגגו הם העתיקה, ביפו ריכטר,
 בקבלת־פנים להם, שקרו המשמחים האירועים

 כל הגיעו שאליה ושמחה, אלגאנטית מאוד
ובני־זוגם. חברותיהם חבריהם,

איינשטיין אבי ובעלה בנה שטיה, ישראלה
הריון גם - ורבנים חופה בלי נישואין
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 טסלר, טוניקה את מכירים לא אתם אולי
 הרומני העיתון נוסטרה, ויצה קוראי כל אבל

 היא יפה, היא שנים. כבר עליה משתגעים בארץ,
 במועדוני־ רומניים שירים שרה והיא סקסית
הזאת. השפה דוברי אנשים מבקרים שבהם לילה,

 שליווה לגיטריסט, נשואה היתה היא פעם
 ונפרדו, ברומנית רבו הם אחר־כך בהופעות. אותה

 לארץ אחד בכיוון כרטיס קנתה ■ ומוניקה
הבלתי־מוגבלות. האפשרויות

 רומנים ויש שם, היתה היא שנים חמש
 עם התחתנה היא באמריקה שגם לי המספרים

התגרשה. ואחר־כן־ מישהו,
 היא לאמריקאים, ברומנית לשיר כשגמרה

 כמה חיים שם שגם ליפו, נסעה וישר אלינו, חזרה
 התחילה היא קולה. ואל אליה שהתגעגעו רומנים
 גם הזדמנות ובאותה יפואי, במועדון־לילה לשיר

 לה שהחזיר נשוי, מועדון בבעל קצת התאהבה
 והיא נגמר, שלה היפואי הרומאן גם אבל אהבה.

 באה, בתל־אביב. הרומנים מצב מה לבדוק באה
 מצאה עבודה, מצאה סקסית, בצורה התלבשה

אותה. שיאהב גבר זה לה חסר שהיה מה וכל דירה
 החתיכה מצאה מי ואת מה! אלא מצאה. נו...

 אחד ורדימון, ראודור את הזאת? מלאת״החיים
 שמכר אלנבי, קולנוע מבעלי ורדימון, האחים
 לסיוון. הוסב ששמו הקולנוע, את שעבר בחודש

 כרטיסים מוכר האחרונות השנים 20שב־ ראודור,
 והכי צנוע והכי שקט הכי טיפוס הוא לקולנוע,

הדעת. על להעלות שאפשר נחבא־אל־הכלים
 התוססת הרומניה עם עושה הזה השקט מה
יודע! לבדו אלוהים רק הזאת,
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1 ............
 אשר ״אדון־עולם את לשמוע שנהנה מי כל

 ממש זה את שרים רעים שצמד יודע ברא..."
 גוטסדינר ישראל שהם רעים, צמד משגע.
 פופולאריים מאוד זמרים הם רהנבאום, ובני
 היהודי, הזמר ואוהבי שומרי־מיצוות יהודים בקרב

 | כבר הם שנה 19 השונות. בגלויות וגם בארץ כאן
 וחיים בעולם, ונוסעים ומקליטים שרים ביחד,

 ! שומרי־ של בספרים שכתוב כמו חיי־מישפחה
 כבר שושנה אשתו עם נשוי ישראל המסורת.

 גם שהוא בני, ילדים. שני להם ויש שנה, 18
 ) האחרונה. בשנה רק אשה נשא עורך־דין,

 1 די ולא־שומרי־מיצוות הלא־מסורתיים החברה
) לעשות מצליחים הם איך רעים, בצמד קינאו

)1975(גוטסדינר שושנה
- נישואין שנות 18 אחרי

גוטסדינר ישראל
לומר לה שיש מה כל זה -

 ן העולם בכל לנסוע כסף, הרבה להרויח קריירה,
 ושקטים. יפים כל־כך חיי־נישואין על לשמור וגם

 ן בגרמנית, פירושו, ש״גוטסדינר״ משום זה אולי
 ישראל של חבריהם קיבלו לכן, אלוהים* ״משרת
 ן 18 שאחרי להם כשנודע אמיתי הלם ושושנה

נפרדים. הם שנות־נישואין
 וביקשתי הזה, לסיפור האמנתי לא אני אפילו

 עכשיו נמצא ישראל ראשון. ממקור הוכחות
 עד דיברתי ולכן סידרת־הופעות, בעוד בחו״ל

 שהם נכון אם ממנה לשמוע וביקשתי שושנה
בכלל. ולמה נפרדים,
 נכון ״זה גוטסדינר: שושנה לי אמרה וכך

 להגיד לי שיש מה כל זה מתגרשים. שאנחנו
תודה.״ לעיתונות.

ן חבל.


