
 לבן־אדם הכל לתת מוכן לא באמת אלוהים
 לו נותן שהוא או יופי, לו נותן שהוא או אחד.

 או כסף או טוב, אופי לו נותן שהוא או הצלחה,
מזל.

 הכל. ממנו קיבלה לא בן־עמי תמי אפילו
 אבל קיבלה, היא והצלחה קיבלה היא יופי

כנראה. מחסור, איזה היה למזל, כשהגיעה
 אולמי עם מאוד הארוך הרומאן היה קודם

 הסיפור ועכשיו מקום, לשום הוביל שלא פרי,
עצב. ליבי את ממלא שממש הנוכחי,

 והתאהבה זר קובי הרופא את תמי כשפגשה
 בנישואין ייגמר זה שהפעם היה נדמה בו,

אחר. דבר מכל יותר תמי רוצה שאותם ובילדים,
 היא ביחד. חודשים 10 מזה נראים וקובי תמי
 בו, מטפלת היא נהדרות, ארוחות לו מבשלת
 היה נראה אותו. ואוהבת אותו מפנקת לו, מגהצת

בקרוב. ממש חתונה תהיה הפעם כי
 דירה יש לקובי כי ביחד. גרים לא שהם נכון זה

וכל בשיכון־למד, דירה יש ולתמי שרת, ברחוב

 פרטיות של טיפ״טיפה על לשמור רצה מהם אחד
 כל לי מספרים האחרון בזמן אבל החתונה. עד

 לא הזה. הזוג אצל התקרר שמשהו אנשים מיני
 ליום שלהם. ימי־ההולדת את חגגו הם מזמן

 של שעון־זהב תמי לו קנתה קובי של הולדתו
 קובי, כסף. בהון רצועות־זהב, שתי עם קרטיה
 לכבוד לה יקנה שהוא לתמי אומר זאת, לעומת

שמחה ותמי יפה, טבעת־יהלום יום־הולדתה

זר וקובי בן־עמי תמי
 השלישית בפעם מאוד חמורה טעות

וחיכתה. מאוד־מאוד
 להבין כדי קטן תחקיר לעשות החלטתי אני

 ולא העגלה, על קופץ לא הזה הדוקטור למה
 וחקרתי שאלתי אז לאשה. היפה תמי את נושא

בעיה. איזו פה שיש וראיתי וביררתי
 בקישרי־אהבה מעורב הדוקטור היה תמי לפני

 בזמן אחת כל שתיהן, ועם צעירות נשים שתי עם
לפני קצר שזמן אלא להתחתן. עמד הוא אחר,

התחרט. הוא — החתונה
 בפעם שנתיים, כעבור וככה, אחת, פעם ככה
 הולך שהוא מפחדת ממש אני עכשיו השניה,
 להגיד רוצה ואני השלישית, בפעם זה את לעשות

 עושה הוא בורח הוא הפעם שאם הלב, מכל לו,
 בחורה מוצאים יום כל לא מאוד. מרה טעות

 בן־עמי. תמי כמו ויפה נהדרת
זרי קובי זה. את הבנת

 קנתה היא
מתנה רו

הבטיח והוא

של חתונות
יחסי־ציבור

פריים צבי ובעלה מנחמי נורית
סודי כמעט מיבצע

 ענת באילת, סונסטה מלון ־של היחצנית
 עופר הפועל־חולון שחקן של (אחותויעקובי
 בהן), פזית הדוגמנית עם הנשוי יעקובי,
 ומכבה בעיות ופותרת במלון לה מסתובבת

 יום כל מכירה היא כך כדי ותוך קטנות, שריפות
חדשים. אנשים 10

 צעיר פסיכיאטר במלון התארח שנה חצי לפני
 אל אותו היפנו בעיה, איזו לו היתה מקנדה. ונאה
 כדי תוך אבל הבעיה. את פתרה וענת ענת,

 מקסים מאוד משהו שיש גילתה היא הפיתרון
 יש שבענת מצא רוא וגם הקנדי, כפסיכיאטר

נחמדים. מאוד דברים

לקנדה, ענת את הפסיכיאטר הזמין כשנפרדו
 רוצה היתה היא גם ואם גר, הוא איפה לראות כדי

שם. לגור

 אבל הפסיכיאטר, עם ובילתה נסעה ענת
 שהיא וחברותיה חבריה לכל הודיעה כשחזרה
 בארץ. ולהישאר להינשא לא זאת בכל החליטה

 משלהם דרכים יש האלה לפסיכיאטרים אבל
 שי־ כמה ואחרי האנשים, של המוח את לבלבל

שוב הוא עכשיו אותה. שיכנע הוא חות־טלפון

ת11לרב לא
 להם שבורחים לקוחות עוד על שומעת אני יום בכל לדאוג. להתחיל הראשית לרבנות מציעה אני

אלוני. שולמית אל
 החוגגים, של הרגליים בין המסתובבים בביגדי־אבל, ומהרבנים הדתיים מהטקסים לו שנמאס מי כל

בחוץ־לארץ. או אלוני שולמית אצל עכשיו לו מתחתן
 סוויסה. ומאיר ירקוני רותי הם באפריל, 9ב־ אלוני, של בביתה אזרחי בטקס שיינשא זוג עוד

 של בביתה ולידידים לחברים קבלת־פנים תיערך טקס״החתונה אחרי .2 מס׳ חתונה תהיה זו לשניהם
 את זה הכירו ומאיר שרותי מאז חודשיים, מזה מאושר כבר הזורחת ירקוני, יפה היא הלא אם־הכלה,

חתונה. גם ותהיה גדולה אהבה שזו ברור היה יומיים ואחרי זה,

יעקבי ענת
במוח מבלבלים הפסיכיאטרים

האח הסידורים את עושה הוא ענת עם ויחד פה,
 במלון באפריל 6ב־ שייערכו לנישואיהם, רונים

בחיפה. כרמל דן
 של החתונה היתה תל־אביב הילטון במלון

 רק סודי. מיבצע כמעט אשת־יחסי־הציבור
 נודעה היא מעשה, אחרי חודשים שלושה עכשיו,
 העובדת מנחמי, נורית היא הנישאת ברבים.

 היתה נורית שנתיים. כבר המלון של כיחצנית
 נולדה שממנו ישראלי, לעורך־דין בעבר נשואה

 מחדש נישאה ונורית נפרדו, הם כך אחר בת. לה
 שנות- כמה מנחמי. יגאל העשיר לקבלן

 ולפני נפרדו. והם בום, ואחר־כך יפים, נישואין
 היא שני, מבעל נפרדה שהיא להבין שהספיקה

 סגך פריים, צבי שהוא השלישי, את מצאה כבר
 בתי־המלון התאחדות מנכ״ל והיום (מיל׳), אלוף

בירושלים.
התאה במהירות־שיא: באמת הלך זה הפעם

גדול. אושר וכולה בהריון, היא וכבר נישואין בות,

 אפשר שבהם הטובים המקומות שאחד מסתבר
שבחו מה כל שלנו. מלונות־הפאר הם חן למצוא

לעבו להתקבל זה לעשות צריכה ויפה צעירה רה
נח היא ומייד המלון, של כאשת־יחסי־ציבור דה

 לשלם שיכול (מי עשירים גברים למאות שפת
לעצמה. לבחור ומתחילה מלון־פאר), עבור

 סבלנות !
ל  ש

ברזל
 אחרת לגמרי חיים בקצב־הסילון, שחיים מי

מאיתנו.
 עוזב מרונסקי, ראובן אל-על, קברניט

 לא לעולם הוא אבל אל־על את אלה במימים
 חיים לו עשתה לא הזאת שהחברה להגיד יכול

מעניינים.
 נישא הישראלים, הטייסים רוב כמו מרונסקים, י

 הולידו הם ויחד לאהובת־נעוריו, מוקדם בגיל
 בחברה לטוס התחיל הוא אחר־כך ילדים. שלושה
אחר, ובבית־מלון אחרת, במדינה יום כל ולחיות

אחרות. יפות לדיילות מחובר פעם כל ולהיות 1
 מאוד התאהב הוא נישואין שנות כמה אחרי

 והרומאן פרידמן, דבורה בשם צעירה בדיילת 1
 שגם כמובן תמימות. שנים 10 נמשך ביניהם

 היא אבל הזה, הסיפור על ידעה החוקית אשתו 1
 לא וגם גט, לו לתת לא משום־מה, החליטה, 1
 שיום לחכות פשוט אלא המוח, את לו לבלבל 1
 הביתה. אליה יחזור הוא אחד 1
 דבורה עם הרומאן נגמר אחד יום ואומנם '

 עברו לא אבל לרווחה. נשמה והאשה פרידמן,
 דיילת עוד הכיר הוא הטיסות ובאחת רבים, ימים

 היה זה מרימינסקי. פיצי בשם יפת״תואר, 1
 היפה ופיצי מרונסקי ראובן שנה. 16 לפני מזמן,

 15 תאמינו, לא נמשך, ביניהם והרומאן התאהבו,
 האשה ידעה הזה הסיפור על גם תינוק. הוותיק ץ לקברניט פיצי ילדה האחרונה בשנה שנה.

 אותו, לגרש לא החליטה היא הפעם וגם החוקית, 1
 בסבלנות. להתאזר אלא ץ
 שנים, 15 אחרי חודשים, כמה לפני ואומנם 1
 הקברניט, לבין פיצי בין שחור חתול כנראה, עבר, ץ
 מרונסקי ראובן הודה שנפרדו לפני נפרדו. והם 1
 זה אחרי ותיכף פיצי, של התינוק על באבהותו ץ
 לו שחיכתה אשתו, אל הביתה חזר פשוט הוא 1
 רבע־מאה. במשך אין־קץ בסבלנות ץ
 על היד את לשים כדי גדולים מאמצים עכשיו 1 עושה התינוק, אס שהדיילת, לי אומרים 1
 מהחברה מקבל קברניט שכל השמנים הפיצויים 1
 קשור לא זה אבל העבודה. את עוזב כשהוא 1
בזה. נתעסק לא אז לאהבה, 1
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