
 בית־הב־ ליד נהרגה שגריר שעליזד! אחרי
 שגריר מיכה כנראה החליט בפאריס, נסת

 ולהנצחת לילדיו לעבודה, עצמו את להקדיש
 על מילגה נותן הוא שנה בכל עליזה. של שמה
צעיר. לקולנוען שמה

 ביותר המבוקשים הגברים לאחד הפך מיכה
 רצו רבות נשים בירושלים. היפה המין בנות בקרב

 אחת עם יוצא היה הוא פעם מרי ואומנם, בקירבתו
 כמו איתה מתנהג קצר, זמן איתה מבלה מהן,

 אותה ושולח למיסעדה אותה מוציא ג׳נטלמן,
 לשמו נקשר לא רציני רומאן שום במונית. הביתה

עליזה. מות מאז שגריר מיכה של
 העונה ,26 בת צעירה הכיר שהוא עד זה כל
 משהו קרה הזאת שבפעם נראה תמרה. לשם

 הם פחד מרוב אבל התאהב. והוא המבוקש, לאלמן
 זה חזרו שוב קצר זמן ואחרי מאוד, מהר נפרדו

חזרו. ושוב נפרדו ושוב לזה
יודע וחתונות ורומאנים אהבות שמכיר מי

שגריר מיכה
תמרה בשם 26 בת צעירה

 הם והחזרות הפרידות של האלה שהסיפורים
 נגמרים כלל בדרך וכאלה האמיתיים, הסיפורים
בחתונה.
.שעברה, בשנה רפואה ללמוד גמרה תמרה

 כמתמחה. בבית־החולים עובדת היא ועכשיו
 ביחד, הזמן כל הם ביחד, הם שכאשר לי אומרים
 לבד מהם אחר כל נראה פרודים, הם וכאשר
עצוב. וקצת לגמרי,

שתו ופה חתכו שם
 לחגוג כדי בבוננזה, — ג׳יבלי יצחק הוא — בלילה, 9.30 בשעה שעבר, הראשון ביום
איתמר־ של ברית־המילה את בשלט־רחוק הקטן ג׳יבלי של הקרובים מחבריו 40כ־ התאספו

שב־ הקטן, ג׳יבלי של נכדו ג׳יבלי, אברהם
בניו־יורק. לו חתכו ממש הזמן אותו

 של בנו גילי, כאשר התחיל הסיפור כל
 עולם לראות כדי לארצות־הברית נסע ג׳יבלי, ) של בנו הוד, ליובל נשואה היתה דניאלה

 הוא לניו־יורק, הגיע שהוא ביום קצת. וללמוד שירמוז על עלו נישואיהם אבל הוד, מוטי
לו ענה שם אבל שלו, ידידה של לדירה טילפן י התגרשו. הם חודשים שישה ולפני

אדמוו
החל<ף
בעלים

 מפרנקפורט בובמן יוסלה מחזיק שנים זה *
מאחר בסביון. הגדרות ברחוב מלכותית בווילה

 לא והוא קבוע, באופן עימנו שוהה אינו שיוסלה
 שלצידה, הבריכה ואת הווילה, את להשאיר רוצה
 ושומר, משגיח בלי המוריקות, המידשאות ואת
 ובמיתקניו בבית להשתמש רשותו את נתן הוא

 חני היפה ולאשתו קיביקו אילן לבן־אחותו
קיביקו. אורגיל

אצל שיננית היא — הללו הנחמדים שני

הוד דניאלה
- זמן להם אין

 של בנו הוד, ליובל נשואה היתה דניאלה
 שירטון על עלו נישואיהם אבל הוד, מוטי
התגרשו. הם חודשים שישה ולפני

וארוכה, לבנה שימלת־חופה לבשה לא דניאלה
 ב־ן אם כי כרגע, בענייני־שמלות לא ראשה כי

 : חודשים. שלושה בעוד לה להיוולד העומד תינוק
 מהר־מהר,! הכל האלה. לצעירים זמן אין היום

הלאה. וכך חתונה, הריון, גירושין, חתונה,
 לא ואם לחתונה, ולדניאלה לשלום טוב מזל
 פסח גם כך, ללידה. גם טוב מזל אז קרוב נתראה

לא? למה כשר.

 בתל־ הרבנות בבניין השבוע, השלישי ביום
 ושניים־שלושה הורים זוגות שני בנוכחות אביב,

 פנסטר, שלום נשא מאוד. קרובים חברים
לאשה. דניאלה את הסמרמה. מבעלי

גייבלי יצחק
ורבו פרו גם

כבר שלו שהירידה ואמר אחרת, בחורה של קול
 הזרים שני בין שיחת־הטלפון עוד. שם גרה לא

נפגשו. הם שעות כמה ואחרי נמשכה,
 סטודנטית יפית, היתה מהטלפון הבחורה
 לראות קצת באה היא שגם דתי, מבית ישראלית

 שיכנעה ויפית נישאו, הם קצר רומאן אחרי עולם.
 ה־ שאר בין מיצוות. לשמור להתחיל גילי את

 לפני וממש ורבו, פרו על גם עבדו הם מיצוות
הבכור. להם נולד שבוע

פנסטר שלום
כלה של לשמלות

 בניו״יורק, לברית לנסוע היה יכול לא ג׳יבלי
 כדת בשתיה החברים עם כאן אותה חגג הוא ולכן
 החדשה, אשתו עמדה לידו שירים. קצת ועם

 ליבו וכטוב הראשונים, הריונה בחודשי הנמצאת
 בנו אל לטלפן ג׳יבלי החליט ובחברים, ביין

 כדי תוך שלו. ומהחברים ממנו טוב מזל לו ולהגיד
 . אלא סב, רק לא שהוא ג׳יבלי נזכר הבן עם שיחה
בישר והוא בקרוב, טרי אב להיות גם הולך שהוא

בוכמן
מזל אין לווילה

 ורועה־צאן בעל־פרדסים והוא רופא־שיניים
 כמה במשך המפואר בבית חיו — במיקצועו

 חבריהם. עם ביחד משוגעים חיים שם ועשו שנים.
 גם הם ערכו, שהם היפות המסיבות בין אבל

 גברים, לכיוון פזלה היא הצידה. ופזלו קצת רבו )
 להם נמאס אחד ויום נשים, לכיוון פזל והוא

התגרשו. והם מהפזילות
לבדו־ שם נשאר ואילו הבית, את עזבה חני
לבדו.

שב הרעיון את אהב לא בוכמן יופלה הדוד
 הוא מלכה. ואין מלך גר שלו המפואר ארמון

 הרי יוסלה אבל מהבית. אילן את להוציא החליט
 קנה הוא אז ברחוב, לגור בן־אחותו את ישלח לא
 אחת דירה עשו שמהן יפהפיות, דירות שתי לו

 אילן בתל״אביב. הירקון ברחוב יפהפיה, יותר עוד
חדשה. מלכה ומחפש עכשיו שם גר

 אז מזל, אין בסביון שלארמון החליט בוכמן
 רם עורך־הדין של אחותו לרינה, אותו מכר הוא

 בווילה גר כספי, אסף השני, אחיה כספי.

סמוכה.

ג׳יבלי יפית
דוד יהיה לנכד

 דודו שיהיה קטן, אח לו יוולד מעט שעוד לבנו
 המשמח העניין לטובת גם אז הנולד. הרך של
עבריים. שירים שרו וגם החברים, כל שתו הזה
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