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 של בנם גולדמן, איתן פגש שנים כמה לפני
 את טוטסי, ואשתו גולדמן יחזקאל היהלומן
 הוא דקות חמש תוך המקסימה. מעוז אלינור
 לה הציע מאוד קצר זמן ואחרי בה, התאהב

החופה. ונערכה הסכימה אלינור נישואין.
 איתן של ההורים מההתחלה שכבר אלא
 וניסו ,מהשידור מאושרים לא מאוד היו גולדמן

 הזוג אפשרית. דרד בכל לנישואין רגל לשים
 אז אבל לאהוב, והמשיך מההורים התעלם הצעיר

 אינה כנראה אחת שרגל איתן הורי החליטו
 וצריך האלה, הנישואין את להכשיל כדי מספיקה

 שהוא לאיתן אמרו הם הגוף. כובד כל את לשים
 עוד יתנו לא הם כי לבדו, אשתו את לפרנס יצטרך

 עוד יכול לא שהוא לו רמזו גם מזה וחוץ כסף,
האבא. בשביל לעבוד

 גרוש שבלי הבין וגם הרמז, את הבין איתן
 היא התגרשו. ואלינור איתן לחיות. מאוד קשה

 לאמריקה, נסע הוא מהסיפור. ויצאה כאן נשארה
 הוריו, בעזרת שהוא, מה ואת אותה לשכוח כדי

לעצמו. עשה
 בתאונת־ אלינור נהרגה לאחר־מכן כשנה

 שבור היה שאיתן לי אומרים לאילת. בדרך דרכים
אותה. אהב עדיין הוא כי זה, אחרי רב זמן

 נמצאה לא כלה ושום השנים, עברו בינתיים
 בנם, על וטוטסי יחזקאל סמכו לא הפעם לאיתן.

 הבחורות אבל בשבילו, לבחור החליטו והם
 ואיתן אותן, שיבחרו צריכות אינן המוצלחות

הצדדים. מכל קירח נשאר
 המשהו משהו. שנמצא שומעת אני עכשיו

 איתן. של בגילו והיא )29(אוהד דניאלה שמה
 הדניאלה של ייחודה במה לברר הצלחתי לא

מוטי של חברתו שהיתה מזה חוץ הזאת,

 וזר<ה7הוז<ס בן
הסיפרות ובת

 דיצה של בתם ויסלה• עדנה כשפגשה
לפ פוצ׳ו(המכונה והסופר מאיר) (ממישפחת

 הוא סימונסון, רפי את ויסלח ישראל עמים
 מיספר־הטלפון את לו נתנה והיא נחמד, לה נראה
 דיברה ועדנה רפי, טילפן הערב באותו עוד שלה.
דיב מי עם אמה אותה כששאלה ארוכות. איתו

שלי." החתן ״עם עדנה לה ענתה רה,
 ובמלון חודשים, שלושה עברו לא ובאמת,

 עמוסת־פרחים, חופה הוקמה בתל־אביב שרתון
 גבה־ ורפי המיניאטורית עדנה עמדו ומתחתה
 הפרופסור החתן, הורי הצדדים כשמשני הקומה,

האל־ ורעייתו סימונסון שלמה להיסטוריה

להתגרש ממי לדעת צריך :
 בבית לגור עבר אחר וכל שולמן, יהושפט והד״ר לרח (לשעברניצה נפרדו חודשים כמה לפני
רוצים. היא או שהוא מי ועם רוצה שהוא מה לעשות חופשי והרגיש משלו,

 ,20 בגיל יפות בחורות שיש גילה הוא כלומר הנוער, את גילה )58(שולמן יהושפט הד״ר ואומנם,
 להיפגש ומשתדל יפות, ההכי עם מלהיפגש נמנע שהוא נכון פעם. בכל שעות כמה איתן לבלות ואפשר

 בערבים אז אוזן. הקטנת או גבה הרמת או חדש, אף איזה כלומר, ושם, פה תיקון שצריכות נערות עם רק
כשיש פעם בכל אבל איתן. ומבלה אסתטיקה ועל יופי על איתן ומדבר האלה, הנערות את פוגש הוא

גולדמן איתן
דניאלה לה קוראים

 על קפצה שהיא לברר הצלחתי אבל פליישר,
הרכבת. את לאחר שלא כדי לה, שהציעו העגלה

 בתל־ הילטון במלון השבוע נערכה החתונה
 העומד ואיתן, בלבד, איש 120 בהשתתפות אביב

 כי בשקט, לישון יוכל לארצות־הברית, לחזור
 על מחסום לשים יוכלו לא ההורים הפעם

 עבורו בחרו הם הזאת הכלה את כי הפרנסה,
 סוף־סוף מבין כבר מקווה, אני איתן, בעצמם.

 הריעה. בעל הוא המאה בעל — בחיים זה שככה
נקודה.

שולמן ויהויטפט ניצה
לדיר לתת יכולות צעירות שנערות מה

 לגרושתו שולמן הד׳׳ר מטלפן מכובד, בו להיראות צריך כשהבן־אדם נוצץ, או גדול אירוע איזה .
לו. נענית לרוב, והיא, איתו, לצאת אותה ומזמין ניצה, ואם־בתו,
 יש גם טוב. הכי באמת זה זה, את עשה ששולמן כמו להתגרש. ואיך להתגרש ממי לדעת צריך

 היכולות צעירות, ילדות כמה לו יש וגם מבגרותה, וליהנות בחברתה להיראות יכול שהוא נאה, אשה לו ן
לתת. יכולות צעירות שנערות מה לו לתת ן

 ירוק אור נתנה פוצ׳ו, של המקאמה התקבלה שבה
 לעלות עדנה, של 8ה־ בן אחיה לימי(בנימין)

 בכיתה היא גם ענת, חברתו בלוויית הבימה על
 המקאמה או השיר את הקהל לפני ולקרוא ג',

 החדש, גיסו ולכבוד אחותו לכבוד כתב שהוא
 הקטן ימי עם לבלות החתונה לפני זמן שמצא
 לנוכחים: ימי סיפר וכך לסרט. אותו ולקחת

 לסרס, דפי קם כשהולכים
מסוררת. כליכך לא פוזה מתקבלת

 ,שמיטת!
בערה שר בברת

 נולד מאושרים. ייני וליאור פולני רותי
 ציוני בבית נערכה ברית־המילה שירן. הבן להם

אמריקה.
 ליאור של בנו המישפחה, כל הגיעה לברית
 בתו )2:

 ו ולני,
ליאור. של בר

ועו כולם, עם מתחתנים כולם הזאת במישפה
לשמ באים כולם גם ובסוף כולם, עם ילדים שים
כולם. של חות

בחיי. עלא־כיף־כיפק, לכם, אגיד מה
 הם מאושרים. סנדרסון ודני נעמי גם
 במישפחה ברית שאין מזה מאושרים דווקא
הדומה קטנה, בת להם נולדה כי ברית, אין שלהם.

 אמם, וגם ),19(איה, ליאור, של בתו )22(יותם,
לשע־ ואשתו רותי של דודה שהיא פולני, נעמי

סימונסון ורפי ויסלר עדנה
מיז של הברך את -

ענת וחברתו ימי
- מלטף מי

 הכלה. הורי ופוצ׳ו, דיצה השני ובצד גנטית,
והכלה. החתן של האחים כל ובתווך

 ישב והקהל נשיקות והיו כוס שברו אחר־כך
 שעושים כמו ולאכול, לשתות השולחנות ליד
 מאקמות, אין החתונות שבכל אלא החתונות. בכל
 הקהל באוזני וקרא כתב פוצ׳ו היו. דווקא וכאן

 לידתה מיום עדנה את שתיארה יפהפיה, מקאמה
 לחתנה. אביה אותה מסר שבו לרגע ועד

ההתלהבות, כפיים. ומחה מאוד התלהב הקהל

 עדנה של הברך את מלטף דעי
 בלום, מרגישה לא וקרנה
 שלי. היא הברך שפשוט מסתבר ובסוף

 החתונה שאחרי מקווה באמת אני
 שלה. הברך את רק ילטף הוא

 התהלך וימי רם, בקול כפיים ומחא שאג הקהל
המסיבה. חתן הוא כאילו לו

 מילדים להיזהר שצריך תמיד אומרת אני
ומוכשרים. קטנים

. כול□ עם מתחתנים כולם

 לא, אדם. 6ה־ בן לאחיה מים טיפות שתי כמו
 רציני, עניין זה אצלם לקטנה. שם, לה אין עוד

 עד זמן כמה עוד כנראה יקח זה ולכן השמות,
שיחליטו.


