
 וגם בארץ, הרוחות סערו שנתיים לפני
 (בנוקידר ארז של אמו אשכנזי תמר באנגליה.

 ביחד נסעה מאגף־האיקסים) קידר מוטקד. של
 ארז, בלונדון. ארז את לבקר חיים בעלה עם

 אמו את שיכן למיניהם, בביזנסים עסוק שהיה
 יפעה, גרושתו, גרה שבה בדירה בעלה ואת

 את מישהו הצית ימים כמה אחרי הקטנה. ובתם
 נשרפו שפרצה ובדליקה יפעה, גרה שבו הבית,
וחיים. תמר למוות
 שנערכה ובעלה, אמו להלוויית בא לא ארז
 זמן־ ישב הוא אותו. עצר סקוטלנד־יארד בארץ.

 גרושתו, לקחה הזמן ובאותו בבית־הסוהר, מה
לארצות־ איתה ונסעה הקטנה הבת את יפעה,

 לחוד החלטות
לחוד והתאהבות

 חיים, שלה, החבר עם ביחד חיה שם הברית,
קירר. ארז של ביותר הקרוב החבר גם שהוא

 הבת. עם ארצה יפעה הגיעה אלה בימים
 יודע אלוהים או מהאווירה, או הארץ, של מהחום

 ועומדת ישראלי בבחור התאהבה היא ממה,
לו. להינשא
 שוב השבוע נעצר קירר ארז באנגליה, ושם,
 בסמים סחר של באשמה הפעם הבריטים. על־ידי
 הוא הגדול. בשוד־הכספות בשותפות גם וכנראה

 ומחזק אותו שמחזיק מה בבית־הסוהר. יושב שוב
 1לבקר תבוא שחברתו הידיעה היא רוחו את

 תמר של בתה מיכל, היא חברתו בקרוב.
 של לאביו שנים לפני נשואה שהיתה דנציגר,

קירר. מוטקה ארז,

אביטל לאילנה
לשיך סיבה יש
 היה הוא עליו. שמעו כולם שנים כמה לפני

 שהקשיב ונאה־למראה, צעיר קצין־מישטרה
 ואחר־ מיזרחי, בצלאל של לשיחות בהיחבא

 עליו שמעו כן אחר במישפט. זה על העיד כך
 שימשון קבוצת מנהל את לעצור כשהלך שוב,

 ההזדמנות ובאותה צבי, פיכחם תל־אביב,
 אותה ונשא רונית, צבי, של בבתו התאהב
לאשה.

 בולקין? חיים המשטרה קצין את זוכרים
שתזכרו. ידעתי זהו.

 אף אחד ואף שלו, מהכיוון שקט היה אחר־כך
 חיים נפרדו אחת שנת־נישואין שאחרי ידע לא

רונית. ואשתו בולקין
 בוודאי אתם לחדשות, חזר הוא למה אז

 התאהב פשוט עכשיו? עשה הוא מה תשאלו.
 האמרגן של גרושתו אביטל, אילנה בזמרת

צח. שלמה
 אחרי מייד זאת, לעומת אביטל, אילנה
 יוסי בשם בבחור התאהבה משלמה, הפרידה

 רומאן ואחרי שנים, בחמש ממנה הצעיר הלר,
 בחיים התאהבה היא עכשיו ממנו. נפרדה קצר

 עשירה למישפחה בן אגב, שהוא, — בולקין
 — אחרים ונכסים פרדסים בעלת מראשון־לציון,

רבה. הצדדים משני והשימחה
האלה. השניים על תשמעו עוד אתם
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בולקין וחיים אביטל אילנה
המפןרסם השןטר1 הזמרת

הסילון במהירות
 כבר באמריקה לו מסתובב היורדים שאר בין

 מבעלי היה שפעם ששון, מורים שנים מזה
 נ׳ורדש. מאופנה חלק הוא והיום ששון, נ־יזס

יהודים שהם החברה, וכל 38 לגיל הגיע הבחור

 1 להביא דאג והוא לרקוד, ערב באיזה לסינתזה
ששון. מורים את גם לשם

 ראה שהוא מה בעיניו חן מצא הסתכל, מורים
סיפרה נילי איתה. ודיבר נילי אל פנה הוא ומייד

בחתונתם ששון ומורים נילי
לחופה והופ, — נידיורק הונג־קזנג, רומא,

 חתונה?״ עם מה ״נו, לשאול התחילו בנישמתם, ן
 רק להתחתן מוכן שהוא לכולם הסביר ששון

 שבפעם לחברים והבטיח גיזעית, ישראלית עם ן
 יעשה הוא לביקור ארצה יבוא שהוא הבאה

חיפושים. 1
 ומייד ארצה, הגיע הוא וחצי חורש לפני אז

 מבעלי וינצלבורג, בני לגיסו, פנה הוא 1
 יפה בחורה לי וחפש ״צא לו: ואמר הסינרמה,
כחול־לבן.״ תוצרת ונחמדה,

 שהיא דרוקר, נילי את ומצא וחיפש יצא בני
 מלכת־ היתה אף שנתיים לפני פתק. עם יפה

תגיע שנילי גילה בני ישראל. של היופי
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 קצת לעבור חשק לה ויש דוגמנית, שהיא לו
בחו״ל.

 נילי עם התקשר מורים ימים. שלושה עברו
 צילומים של יומיים לה סידר שהוא לה ואמר

 בנמל־התעופה תתייצב בערב ושמחר באיטליה,
נוסעים. הם כי בן־נוריון,
במטוס. ביחד ישבו הם התייצבה. נילי
 אז נכון? וחצי, שלוש איזה רומא? עד זה כמה
לגמרי. התאהבו הם וחצי בשלוש

 פעמיים־שלוש, צולמה נילי לאיטליה, הגיעו
 נסעה היא לבאר־שבע, הביתה, לחזור תחת אבל
 הם משם בהונג־קונג. שלו לעסקים מורים עם
................... ..

 יודעת לא פעם אף היא להריון נכנסת כשאשה
 פעם בלונדי, פעם בן, פעם בת, פעם ייצא. מה

המזל. לפי הכל שחרחר.
 רוצה בן־אדם אחרת. זה שבאימוץ לחשוב נהוג
 לו בוחר הוא ושם לבראזיל, נוסע ילד, לאמץ
 בן־אדם אם מזמן. כבר רוצה שהוא מה בדיוק
 בן לעצמו לוקח הוא שחרחר, בן על חולם

 בילדה דווקא רוצה הבן־אדם ואם שחרחר,
לוקח. שהוא מה זה אז בלונדית,

 עכשיו אבל חשבתם. אתם ככה אומרת זאת
 מיני וכל וגורל, מזל זה באימוץ שגם מסתבר
עליהם. שליטה לנו שאין דברים

 ביננ־ בפירסום השותפים אחד בינג, איתן
 על שנים הרבה חלמו ג׳קלין ואשתו דניאל,
 הולך, לא זה שאצלם סופית כשהסתבר בן־זכר.
 להם ולמצוא לבראזיל לנסוע בני־הזוג החליטו

 עיצרואת כרטיסים, קנו קמו, זכר. בן שם
 ששם למקום והגיעו לבראזיל טסו הקשרים,
ילדים. מאמצים

 שצריך למי והסבירה למישרד, נכנסה ז׳קלין
 ילד רק אבל ילד, לאמץ רוצים שהם להסביר

 שנים. כבר חולמים הם זה על בדיוק כי זכר, ממין
 הסתובב ברישום, עסוקה היתה שז׳קלין בזמן
 בשקט להם שוכבים ששם החדרים בין איתן

חדשים. להורים המחכים הקטנים, הילדים
 קולות איזה במיסדרונות שמעו פיתאום

 הקולות, את הבינו לא הבראזילים בלתי־ברורים.
 את שמעה העברית, בשפה השולטת ג׳קלין, אבל

 זאת שלי! הילדה ״הנה גדול: בקול צועק בעלה
 בתינוקות, הסתכל שאיתן מסתבר שלי!״ הילדה

 ומשגעת, קטנטונת ילדה על מבטו שנפל עד
שצעק. מה את צעק הוא פעמיים לחשוב ובלי

 איתן ג׳קלין, בארץ, כבר המיפשחה עכשיו
 בשום להבין מצליחים לא שהם מה החדשה. והבת
זכר. ממין בבן רצו הם בכלל איך זה אופן

 חי מורים איפה ראתה ונילי לניו־יורק, ביחד נסעו
 חורו השבוע שימלת־חופה. רכשו כבר שם ועובד.
החתונה. נערכה יום ותוך לארץ,

 מזל לחופה. מתחת עמדו הם האחרונה בשבת
 ווילה קיטרינג, שרות יש בני, מורים, של שלגיס
 לא אורחי־מסיבת־החתונה 200ל־ אחרת יפיפיה,

 היה, הקיטרינג היה, בני אבל לאכול. מה היה
 ששוו ומורים נילי ועכשיו היה, הרב היו האורחים
י נשואים.
קצב! איזה




