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הרוויחה רק,בזק״

תראב־נ ירושלים נופח נישואין
 בשבוע לשניים התחלקו נבון, אופירה של אחותה ארז, ורדינה בימאית־הטלוויזיה של חבריה

שעבר.
 החלק אשה. נשא ורדינה, של בתה אבי גיא, שמשה להם כשנודע ליבם על התעצבו ממש חלק

 גיא יבוא אחד שיום לקוות ורדינה תפסיק כך רק כי אשה, נשא סוף־סוף שגיא טוב שדווקא אמר השני
בת־אל. בתה, ואל אליה

 מאוד ארוכה תקופה אולם המשותפת, בתם את ילדה שורדינה לפני עוד סופית נפרדו וגיא ארז
לארצות־הברית, ונסעה ארוכה חופשה לקחה גם היא הסיבה מאותה אליה. יחזור שהוא ורדינה קיוותה

גיא משה עם ארז ורדינה
לקוות סוף־סוף שתפסיק

 עצוב להיות לא וכדי לילדה, נורא התגעגע גיא ואומנם, הקטנה. לבתו געגועים לגיא לגרום כדי
לבתו. הגעגועים את עליו שהקלה ומקסימה, יפה אשה מצא פשוט הוא מגעגועים
 אבל מסייטקס, ארזי אפי של כאחותו בארץ הידועה ארזי, מירי עורכת־הדין היא היפה האשה

ירושלים״. של כ״פצצה פשוט ידועה היא בירושלים
 כמה של ולצערם אנשים, וכמה כמה של לשימחתם נישאו, הם השבוע שנתיים. לפני היה זה כל

אחרים.

מועדון
רזוגות

מעורבים
 בך מירי של עיקבותיה נעלמו באחרונה

 נערת־ישראל, מזמן, פעם, שהיתה מי דויד,
 פנס־ לשלום שנישאה יפהפיה סתם ואחר־כך

 זמן ואחר ממנו, והתגרשה המועדון, בעל טר,
כ הידוע רוזנברג, ליגאל שוב נישאה לא־רב
פרי. חני היפה הדוגמנית של הראשון בעלה
 לא״מכבר, מירי התגרשה רוזנברג מיגאל גם

 נעלמו והפנויות, הפנויים לשוק כשחזרה ודווקא
עיקבותיה.
 הם אבל בעיקבותיה, שפיונים כמה שלחתי

 שהיא הרעיון בדעתי עלה אז ריקות. בידיים חזרו
מתח ויפה פנויה בחורה ולמה בכוונה. מתתבאה

 כנראה, שיש, הבנתי מייד אז או, בכוונה? באת
 אחרת. או זו במידה לא־פנוי, שהוא גבר איזה

 מהציבור להסתתר שמנסים זוגות מחפשים ואיפה
לכם. גם לגלות החלטתי אז או, וממני?

 מהודר מאוד מועדון יש נתניה בקריית־קודש
 הם חבריו שרוב ודיסקרטי, וסולידי ואלגנטי

 או פנוי והוא נשואה היא כלומר מעורבים, זוגות
 ורוקדים ואוכלים שותים הם במועדון שם להיפך.

 תל״ של הפטפטנים הפלביים מעיני ומסתתרים
אביב.

 לשפיון קראתי הזה, הרעיון על שחשבתי איך
נשואה, קצת אחת גברת היד על לו שמתי שלי,

בן־דויד־םנסטר־רוזנברג־ו? מירי
פתק לו אין עוד

 בנתניה". 1 מס׳ למועדון ״קדימה, להם ואמרתי
 הביאו גם ובסוף ונהנו, רקדו אכלו, שתו, הלכו, הם
המבוקשת. האינפורמציה את לי

 ברוך מחייכת שם, נמצאת בן־דויד מירי כן,
 בר־ מכון־מכבי מנהל ה־דיאס, יהודה לעבר

עוד אבל מאשתו, בהליכי־גירושין הנמצא מת״וזן,

 את ניצחה
לונג־איילנר

 את להכיר הספקתם כבר אם יודעת לא אני
 שבקרוב בטוחה אני אבל היחצנית. גל, סיגלית
 היה שנים כמה לפני מאוד. הרבה עליה תשמעו

 בשם אמריקאי בחור עם ממושך רומאן לסיגלית
 חיל העושה בלונג־איילנד, שחי בליביה, ג׳ו

וחיים.
 סיגלית, אליו נסעה ארוך טלפוני רומאן אחרי

 עם גרה היא בגולה. לחיות זה איך לראות כדי
 הספיק לא זה אבל אותו, ואהבה האמריקאי הבחור

 במשהו גם יומה את למלא החליטה ולכן לה,
לימודים. כמו מועיל,
 להיות למדה לדעתכם? שם, למדה היא ומה

 מישחקי־רולטה מנהלת אומרת זאת קרופיה,
מזלות. ושאר

 והיא ארצה. לחזור שלה המזל לה אמר אחר־כך
 וערב בלונג־איילנד, לחבר לטלפן והמשיכה חזרה
וב איתו, מתחתנת היא שכן, לו אמרה היא אחד
 להתחתן רוצה לא שהיא אמרה היא השני ערב

 נמשך זה ככה בארץ. לחיות רוצה היא כי איתו,
הון־תועפות. עליהם הרוויחה ובזק זמן, המון

 כי הטרנס״אטלנטיות, השיחות נגמרו עכשיו
 הכי־מבוקשים הפנויים אחד את פגשה סיגלית
 לה היה לא ודווקא עליזי, אורי הוא הרי בארץ,
 הקבועה החברה להיות רוצה שהיא להחליט קשה
שלו.

הע אבל שבועיים, רק ביחד שהם לי אומריד
גבוודגבוה. מיתמר האהבה של שן

עבע\<ו
כולם

מכ*ר<ם
אותו

 וחושבת בטלוויזיה יום־יום אותו רואה אני
 ועדין. רגיש חם, נחמד, בן־אדם איזה לעצמי
 מעורכי- אחד שקד, מיכאל לעורך־הדין הכוונה

דמיאניוק. במישפט התביעה של הדין
 העדינות ואת העמוק, קולו את אוהבת אני

 והכי אותו, הסובכים כל כלפי מתנהג הוא שבה
 מיטם־ של לקופסה צמוד הולך שהוא אותי מרגש

 הדומעים לכל מגיש הוא שאותן חות־נייר,
במישפט.

 בי התעורר השלישית, בפעם אותו כשראיתי
הרוו מחברותיי כמה על וחשבתי יצר־השדכנות,

 אז ועדין. נחמד כזה בעל רוצות לבטח שהיו קות
 העורך־דין של המישפחתי מצבו את לברר הלכתי
 ישארו הרווקות שחברותיי לי והתברר שקד,

 כבר שקד מיכאל כי מה זמן עוד ברווקותן כנראה
נשוי.

 שקד, אלישבע עורכת־הדין עם נשוי הוא
 מסיפרי־סטימצקי. סטימצקי יחזקאל של בתו
 מתוך האלה, הפרטים את שביררתי אחרי אז

 דווקא לי שנודע ומה לברר, המשכתי אינרציה
 היה דמיאניוק למישפט שעד מסתבר אותי. ציער

לעומת ידוע, כל־כך לא עורך־דין שקד מיכאל

פתק. לו אין
 עוגת־ של עבה פרוסה שלי לשפיון נתתי
השכם. על הגונה טפיחה נתתי ולעצמי שוקולד,

י:

 משלה, מישרד פתחה היא עורכת־הדין. אשתו
בפרקלי בעבודתו הסתפק והוא חיל, בו ועושה

 לסיכסוכים גרמה לי, אומרים כך זו, עובדה טות.
מצ כשהגברת קורה שתמיד כמו בני־הזוג, בין

מהארון. יותר ליחה
בטו אני ששמעתי, האלה הדברים נכונים אם

ותח השלום יחזור דמיאניוק מישפט שאחרי חה
 ,מכי־ כולם כבר היום כי שקד, לבית השלווה זור
מח מאוד־מאוד גם וחלק שקד, מיכאל את רים

אותו. בבים

שקד מיכאל
מהאדון יותר מצליחה הגברת


