
תירוש ראומה
לחיי־החקלאותז לחזור לה למה
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 איש־ איך לכם סיפרתי חודשים כמה לפני
 הרומאן את גמר רוזוב גרשון הקשיש העסקים

 אסרת העיתונאית עם לו שהיה השנים, חמש בן
 מדירתם תצא שאפרת עד חיכה הוא ואיך ארד,

 שהיא כדי מנעולים להחליף דאג ואז המשותפת,
 גם לכם סיפרתי לדירה. שוב להיכנס תוכל לא

 הדירה, של הדלת את לשבור תחת אפרת, איך }
 מה לו לספר כדי לעורך״רין ונסעה מונית לקחת
 אליה, התנהג רוזוב האדון שבה הצורה על דעתה
ממנו. רוצה היא עוגמת־נפש על כסף וכמה

 בחייו חדשה אשה על לכם סיפרתי אחר־כך
 גם שהיא מרוסיה, חדשה עולה רחוב: גרשון של

 לפסנתר. מורה וגם איכילוב בבית־החולים אחות
.20 בן לבן ואם גרושה, והיא טניד! שמה

 לגור עברה שטניה לכם סיפרתי אחר־כך )
 והנה, כמובן. דוד, במיגדלי רוזוב, של בדירתו

 השני היום מאז נשוי זוג הם רוזוב וגרשון טניה
 והתחתנו הכביש את עברו פשוט הם שעבר.

ברבנות.
בת חגיגת תערו השלישי, ביום השבוע,

 בגן־ רוזוב גרשון של מנכדותיו אחת של המיצווה }
 אחרי מיד האורחים, שכל הרגשה לי ויש אורנים, 1
ומתנה, נשיקה לה ויתנו הילדה את יברכו שהם }

רוזוב גרשון
42 בת סבתא

 ,42ה־ בת הסבא של החדשה בכלה להציץ ילכו
לאפרת. היה■ שלא לה יש מה ולראות
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ברוח
רשונת \

בוץ חי
ואחר־ בקדם־ארוויזיון, אותה ראתה הארץ כל

עומדת כשהיא בעיתונות, גדולים בצילומים כך
 אותו ומלווה פיק צביקה לזמר קרובה־קרובה

גם אותו מלווה שהיא סיפרו אחר־כך בשירו.
 לא ואני רכילויות, הן אלה אבל לבימה, מחוץ
ברכילות. להתעסק רוצה

 בשנת־חופש אז היתה תירוש ראומה
 הזאת שבשנה חשבה היא גן־שמואל. מקיבוצה,

 לא ואם לשוק־הזמרים, איכשהו תפרוץ היא
 ולהמשיך למשק לחזור הבטיחה היא תצליח,
טובה. קיבוצניקית להיות

 לתחרות־ נסע לא פיק צביקה עברה, השנה
 קריירה. עשתה לא וראומה בבלגיה, הארוויזיון

 ״הפנים לתחרות והלכה אחרון נסיון עשתה היא
 במקום זכתה אומנם ושם ״,80ה־ שנות של

 ובעיסקי־ ,השלישי המקום רק זה אבל השלישי.
 לא השלישי שהמקום יודעים הכל האלה, הבידור
נחשב.
 הלכה השנה אבל קצת, לדגמן התחילה היא

 לא עושים. מה לחשוב התחילה וראומה ונגמרה,
 בחדר־ ולתורנויות למשק לחזור לה בא כל־כך
 תפקיד לה הציעו לא עוד שני, מצד אבל האוכל.

במחזמר. ראשי
 ההשגחה לה שלחה ההתלבטדות באמצע אז

 ותיק, תל־אביבי פליי־בוי זיתוני, דני את
 בו מאוהבת היא עכשיו מצרותיה. אותה שיגאל

 על לחשוב בכלל אפשר איך אז בה. מאוהב והוא
ולחיי־קומונה? לחקלאות חזרה

שני
אלונים
ודניאל

אחת
 ישינסקי דניאל שהדוגמנית זוכרים אתם

 של הבן ברנוביץ, אלון עם להתחתן עמרה
 הודפסו שההזמנות ואחרי הגדולים, הקבלנים

 רצתה היא כי החתונה, את דניאל ביטלה ונשלחו
 הכי־יפה להיות כדי באף, פלסטי ניתוח לעשות
 היא כך בחיים, הכי־חשוב האירוע שהיא בחתונה

אז. אמרה
 אי־ לעצמה עשתה דניאל חודשים, כמה עברו

 לחתונה, ההזמנות הודפסו ושוב שיפוצים, אלה
 פאר ברוב נערכה והחתונה כלום בוטל לא והפעם
 אלון עם לחופה מתחת עמדה ודניאל והדר,

מרוצים. נראו וכולם ברנוביץ,
 דניאל ו.... חודשים שלושה שוב עברו ואז
התגרשו. ואלון
 לא ברנוביץ מישפחת מאז. קרה מה יודעת לא
 אלון את וגם דניאל, של השם את לשמוע שמחה

האחרון. בזמן רואים כל־כך לא
 מבלה דניאל חדשות. ידיעות יש עכשיו

 יש לבד. לא לא, באילת. ימים ארבעה בת חופשה
 אלון. לשם העונה ונאה״למראה, צעיר בחור איתה

עיקבית. היא שלה החברים של בשמות לפחות

ישינובסקי דניאל
א לפחות אחד בדבר עיקבית הי


