
נשאר הכר
במישפחה

טאבה! את להחזיר

בן־אהרון ארל׳ה
קלים !נישוקים חיבוקים  בירושלים הסתובבה היא חורש לפני ער

ואופטי מחייכת כבר היא כיום בארמה. כשפניה
או קטי המיסערנית זוהי ניחשתם, כן, מית.

 אחרי שמה. את הנושאת המיסערה בעלת חנה,
שהסתיימו משעלי, אלי עם הכושלים הנישואין

אדם
לידיד עזרה

 הכל בקיצור, בפאריס. המתגוררים ודני רמי
 אינו שאדם שמחה נורא ואני במישפחה, נשאר
שלו. הידידים את שוכח

למסורב־הגט שזעה
חרש דייר

היש שבעולם־האופנה מבלי שבוע עובר לא
כלשהי. רעידת״אדמה תהיה ראלי

 דוגמנית־הצמרת־ של מהכיוון בא זה הפעם
 נייקרק. קאמיל ובעלה רון קלרה לשעבר

ביותר היפים הזוגות כאחד נחשבו השניים

בפרדס וחתונה שנים סו
מסור־ נשים על בסיפורים מלאה העיתונות

בשבי לי יש הפעם ומודלא. עגונות על בות־גט,
 10 במשך מסורב־גט שהיה גבר, על סיפור לכם

אותו. מכירים שהכל גבר ועוד שנים.
 היה מישרד־התיירות, מנכ׳ל פרבר, רפי

 ) לא־ שנים ובמשך אסתר, עם שנים במשך נשוי
 להתגרש ניסה גם הוא יותר, ואולי פחות־ארוכות,

1 ממנה.
 עם ממושך רומאן ניהל הוא ההיא בתקופה

ואינטלי יפה נמרצת, בחורה שיר, עדינה
 מיסע־ בניהול עסקה האחרונות שבשנים גנטית,

 הוא — דיוק ליתר ,10 — שנים אותן וכל רות,
 לא שהמזל נראה אסתר. מאשתו גט לקבל ניסה
1 לצידו. היה

 את קיבל הוא המיוחל. הנס התרחש שבוע לפני
 \ עם להתחתן עומד הוא הבא ובשבוע הנכסף, הגט

 1 הפרד־ באחד רבת־משתתפים בחתונה שור עדינה
 ץ ימריא הוא נובמבר ובחודש שברחובות, סים

 1 לארצות־ פרבר, עדינה שתיקרא אשתו, בחברת
 1 מישרד־ של הנציגות את קיבל הוא שם הברית,

[ התיירות.

011111ן ע 10111111111111
מפלר אשתו את מוצא כשהוא בעל, עושה מה
 סוערת, מריבה יש כלל בורן־ זר? גבר עם טטת

מכות. ולפעמים
מ ארל׳ה המצליח היהלומן אצל אבל
 הודיע הוא פשוט, יותר הרבה נגמר זה אהרון
מתגרשים. שהם מאיה לאשתו

 30ה־ בשנות ועשיר, יפה זוג ומאיה, ארל׳ה
 הבליינים בקרב בעיר מוכרים לחייהם, המוקדמות

שנים. שלוש מזה רק נשואים הם והמצליחנים.
 לדורון נשואה מאיה היתה נישואיהם לפני

 גולדמן יחזקאל היהלומן של בנו גולדמן,
טוצי. ואשתו

 בו, בוגדת שאשתו לחשוד התחיל בן־אהרון
לסוף־שבוע יורדת שהיא לו כשאמרה גבר וחשדו

אוחנה קמי
ה1לם מנה בין אהבה מבטי

 נראתה היא שיברון״לב, ובהרבה בגירושין
 עוף- כמו קטי, אבל לה. האט וחבריה שפופה,

התאוששה. האגדתי, החול
 אם אז קטי? כמו אשה מתאוששת איד תשאלו ן

קטי. זאת מי יודעים לא אתם ניחשתם, לא
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 ביותר, הטובה חברתה בחברת שבטאבד, בסונסטה
 פרשת־הקוקאין פגיבודות אתת איטר, אירים

הגבוהה. החברה של
 החליט ורציני, שקול כגבר המוכר ארל׳ה,

 לאילת, נסע הוא אשתו. אחר חשאי מעקב לעשות
 בלובי וישב בקבלה נרשם סתסטה. למלון הגיע

 אשתו את ראה והוא רב, זמן עבר לא המלון. של
 וניגשות ללובי נכנסות כשהן איריס, וחברתה

שנב שישבו גברים לשני
 הנשים בין ניצוצות כמה שעפו ראה הוא

 קלים, ונישוקים חיבוקים כמה היו גם והגברים,
 למיגרש־החנייה. יצאה הזאת העליזה והחבורה

 לאחת הארבעה כל נכנסו בסרטים כמו ממש
 עוקב כשבן־אהרון לדרך, ויצאו המכוניות
אחריהם.
 למיסעדה הגיעו דקות כמה של נסיעה אחרי
 חיכה בךאהרון ליבם. את לסעוד וישבו יוקרתית

 למיס־ נכנס דקות כמה של שהות ואחרי בחוץ,
 ויצא וידידיה, אשתו אז לשלום בירך עדה,

מהמקום.
 נתקעת היתה אחרת רג, אכלה לא שאשתו מזל

בגרון. העצמות אחת לה
 אחד, ועוד אחד צירף הנבגד הבעל בקיצור,

 נגמר שהכל הביתה, בשובה לאשתו, ואמר
ממנה. להתגרש רוצה הוא ביניהם.
 אחת מסקנה הסקתי אני הזה הסיפור מכל
 שיותר כמה טאבה את שיחדת שמוטב בלבד:
 אחדות ותישמר יתגרשו לא רבים זוגות כך מהר.
 הקטנה, האגואיסטית מבחינתי אך בציון. העם
 האיזור כי שהוא, כפי יישאר שהמצב מוטב אולי
סיפורים. מאוד הרבה לי מספק הזה הקטן

 ימים כמה לפני בקיצור, אהבת היא התשובה
 בשנות מרשים, צרפתי גבר שלה למיסעדה נכנס

ישר אח״מיס בכמה מלווה היה הוא שלו. 40ה־
אליים.

 את הסיר לא הוא ליציאתו ועד כניסתו מרגע
 היא במיטבה, הערב באותו שנראתה מקסי, עיניו

 ממלוויו אחד עם והיומז;שו לשולחן, הצטרפה
 אנדרי הוא הזה השרסנסי שהגבר לה נודע

צרפתי. איל־ספנות מיארה,
 שלום, יפה אמר הוא המרצה הארוחה אחרי
באג כמו וממש בקשר. איותה יהיה שהוא והבטיח

 גם אותה, הכיר שהוא מאז כי קרה. באמת זה דות,
 הוא שיחות כמה אחדי וכבר משהו, קרה אצלו

 לפגוש כדי ארצה להגיע עומד שהוא לה הבהיר
אותה.
 יעשה, הוא לישראל צרפת בין הדרך את
מד, ולא במטוס כמובן, מ  שפה לי נראה אבל ב

 שפניה מטרויה הלן עם כפו סיפור להיות הולך
ספינות אלף השיטו היפות

 רוצים טוב. בחור הוא שאדם אמרתי תמיד
כמה. לי יש הוכחות?

 הרבה כבר יש לאדם טובה: הכי ההוכחה הנה
 הוא מה יודעת לא באמת אני אבל חברה, זמן

 קרוב מאוד ידיד לו יש זאת לעומת למענה. עושה
 מוכן הוא שבשבילו שירזי, שימעון בשם

הרבה. לעשות
 פןנסקר ברחוב בוטיק לו פתח הוא השבוע

 המיטפחת שם על בנדנה, הנקרא בתל־אביב,
 שהפכה אדם, של פרק־ידו על המגולגלת הארומה
המיסחרי. לסימלו

 וכותבת־ השחקנית קימחי, אלונה גם
 אדם של לידיד לעזור הסכימה היפה, התמלילים
 וכדי הבוטיק. עבור מיוחדת בתמונה והצטלמה

שותפים: אדם לו סידר קשה, ־היה לא שלידיד

״

נייקרק קאמיל ובעלה רון הרה
זמנית פרידה

 עם שנים, חמש של רומאן אחרי נישאו הם בעיר.
בבורסה. כמו ממש וירידות, עליות

 קשה תקופה להם היתה נישואיהם אחרי
 אבל שותפה, עם עסק פתחה קלרה בעבורה.

 האשמות הרבה אחרי התפרקה, השותפות
 עד עבודות, כמה החליף בעלה גם הדדיות.

 שהכל נראה היה כשכבר ואז, הסתדרו. שהעניינים
 התפוצץ אחרים, בזוגות להתרכז ושאפשר רגוע

העניין.
 מזה זה להיפרד החליטו הם שעבר בשבוע

 לקורס־הדיילים התקבל אף קאמיל לתקופת״מה.
 לארצות־ ונסע פאךאמריקן, חברת־התעופה של

שבועות. לחמישה הברית
 יעשו האלה השבועות שחמשת מקווה רק אני

חיובית. להחלטה יגיעו ושהם משהו להם


