
 דודו ישב לילה, בשעת האחרון, החמישי ביום
 וסיפר אבא־ללא־נישואין, הוא שמעכשיו טופז,
 הבן על דגל בפאב שלו השולחן ליד חבר׳ה לכמה
 נולד אשר דניאל, לו שקוראים שלו, החדש

 אם־התינוק, עם לבררן שהיה מקשר כתוצאה
הל מילכה שמה בטלוויזיה. כמאפרת העובדת

.38 בת חמי,
 אוהב שבאמת כאחד הידוע טופז, להם סיפר

 לי עשה וזה שלי, הבן את ״ראיתי בילדים: ורוצה
 אם יודע לא אני לי. דומה הוא התרגשתי. משהו.
שלו." לברית ללכת

 של שבניהולה שווה, להזדמנות בקרן עובדת
 היתה ישראל של הקודמת אשתו דיין. רחל

 לאחר־מכן שהיתה אילנה. בשם בלונדית בחורה
שאח זה מנחמי, יגאל איש־העסקים של חברה

סדוביץ. נורית עם התחתן פרידתם רי
 מיסעדה, יש תל־אביב העיר של האחר בקצה

 חודשים שלושה לפני עד שמנהלה במס. סיננינג
 היתה שלו החברה חביב. יורב בשם בחור היה

ופראית, חטובה אמריקאית גרושה קיי, לסלי

טופז דודו
לי!״ חמה היא .התרגשתי!

 שהוא אמר והוא 'תלן!" ״תלך: לו: אמרו כולם
 בילד, רצה הוא שבעצם אמר הוא אחר־כך יילך.

 לא אבל הנישואין, למיסגרת מחוץ ילד, ותיכנן
ילד. שעבר, בשבוע לו, שילדה זו עם בדיוק

 למרות טוב, במזל לעולם הגיע הילד אבל
 במזל לו, חתכו וגם אותו, תיכנן לא שלו שאבא

 את יקבל דניאל ואם בטכס. נכח שלו ואבא טוב,
 לא אני בירושה, אביו של וכישרונותיו יופיו

לו. דואגת

 שרימפס בין הקשר מה יודעים לא לבטח אתם
להז הקרן בין הקשר מה או הבימה. לתיאטרון

 ועוד בתל־אביב, הלבנה הנלריה לבין שווה דמנות
 ישראל השחקן ככה: הולך הסיפור אז ועוד.

 שנות־ 10 אחרי נפרדו עמליה ואשתו בידרמן
משותפים. ילדים ושני נישואין,

ישראל, של השלישית אשתו בידרמן, עמליה

 הזה. בסיפור מסודרים שכולם כך
 לסלי היא סופית מסודרת לא שעדיין היחידה

 אמנם היא חביב. יורם של חברתו־לשעבר קיי,
 לה. אין עדיין מתאים בן־זוג אך מיסעדה, מנהלת

 האוהב מועמד לכם שיש חושבים אתם אם אז
לפנות. לאן עכשיו יודעים אתם סיני, אוכל

חביב יורם
— בזה זה התאהס

 קש־ יגאל בשם למעצב־אופנה נשואה שהיתה
מה.

 חשבו וגם שנה, כמעט יחד חיו ולסלי יורם
 הודעה כל בלי ולפתע, שלהם, הקשרים את למסד /

 ב־ לעבוד המשיכה לסלי נפרדו. הם מוקדמת,
 יורם ואילו אותה, מנהלת היא וכיום במס, סינניננ

 לרחם צורך אין אבל לסלי. ואת המיסעדה את עזב
 פגש הוא לאחר־מכן קצרה תקופה הבחור. על

 וכמה בזה, זה התאהבו הם בידרמן, בעמליה
 הגלריה את לנהל עבר הוא מכן לאחר חודשים
ברמת־השרון. דירה שכרו אף השניים הלבנה.

 נותר לא בידרמן ישראל השחקן גם דאגה: אל ;
 עימה לגור ועבר מישהי הכיר הוא רב. לזמן בודד \
בהרצליה־פיתוח. /

בידרמן עמליה
דירה ושכרו —

0111111 נו 11111111101111
 פרידה
 אחרי

שנה 25
 אורנה, ישואידשלוקבנות,1שגוו25 אחרי 1

נפרדים. ביבר ושאול
 לא״מזמן עד היתה יודע, שלא למי אורנה,

 במישרדו עובדת היא ועכשיו נעמ־ת, של הדוברת
 שלא למי שאול, יחסי־ציבור. רימון, רוני של

 קצין־ היה בפלמ״ח, בכיר בתפקיד שירת יודע,
 ראש במילואים, סגן־אלוף השיריון, של החינוך

 הצבאיות, הלהקות של האבא הווי־ובידור, ענף
 במר־ לאירועיס המחלקה כמנהל שימש ואחר־כך

 גדולים ציבוריים אירועים והפיק כז־ההסברה
 שרואים פלא אין כזה, עבר ועם ובחו״ל. בארץ
 באחת יושב שכאלה, ח״ם מתוכניות בהרבה אותו

 פעיל חלק לוקח וגם הראשונות השורות
בתוכנית.

 בו הוא ביבר? במישפחת שם, קרה בעצם מה אז
 מיכל ,25 בת היא יעל, הבכורה, .47 בת היא ,66

 עדיין בני״הזוג .20 בת היא ותמי 24 בת היא
 החדרים, ששת בן שלהם, היפה בבית יחד גרים

 הם ואולי בנפרד, חיים כבר הם אבל ברמת־השרון,
יתגרשו.
 כיוון הרב, לצערו יהיה זה יתגרשו, אכן הם ואם

 חיה שהיא הרגשה לה יש היוזמת. היתה שאורנה
 את הגשימה לא שהיא בתנאי־לחץ, הזמן כל

שהוא דבר היה שלא טוען שביבר למרות עצמה,

ביבר ושאול אורנה
רר1ח באיזה לז ׳נזר אחד כל !,ועבש ארמון, לני .היה

 היא לו, ידוע שזה כמה עד לעשות. לה איפשר לא
שרצתה. מה כל עשתה
 וגברו, שהלכו סיכסוכים, נוצרו השניים בין

 להיפרד, יהיה הנכון שהפיתרון למסקנה ושהביאו
 אומר, שהוא כפי חייה,״ את לה תבנה ו״אשתי
 מקווה ואני שאפתנית, מוכשרת, ״היא ומוסיף:

 לצערי בלעדיי, שאיפותיה, את תממש שהיא
הרב.״

כל־כך לא מתח. יש בבית. שם עצוב בינתיים

כל חברה או ) 
סיג וחברה

 כש־ ,המדינה כל רעשה שנים שמונה לפני
בהבר הואשם םרסמן עקיבא קברניט־אל־על

וידידיו חבריו וכל גדול, מישפט לו עשו זהב. חת

אדר מיבל
הילדים עם כאן

 כולם המישפט. בזמן אותו ליוו ובני־מישפחתו
 על אך עשה, שהוא הנוראה הטעות על לו סלחו
 דיילת עם שלו הרומאן על לו: סלחו לא אחד דבר

 בזמנה בדוגמנות גם שעסקה אדר, מיבל אדעל
הפנוי.

 שסירבה דליה, מאשתו גט לקבל ניסה פרסמן
 החליטה חברתו־לחיים, ומיכל, הפתק, את לו לתת
ילד. עושה היא הפתק בלי או שעם

 והעונש, הבלגן וכל המישפטים שנגמרו אחרי
 הארץ את ועקיבא, מיכל בני־הזוג, שני עזבו"

 חברת־השקעות הקים הוא שם ציריך. לכיוון
משגשגת.

------------------ 34 -יי

םרסמן עקיבא
המשגשגת החברה עם ברעיה

 כל השני. ילדם את ילדה היא השנים במהלך
 כדי ארצה, מגיעה מיכל היתה חודשים כמה

 והביקורים ובירידיה, בבני־מישפחתה לפגוש
ויותר. יותר תכופים ונעשו הלכו

 בני־ לצמיתות. חזרה פשוט היא שבועיים לפני
 והוא הילדים, עם כאן היא וכעת נפרדו, הזוג

המשגשגת. החברה עם בז׳נווה

 ביבר המצב. מן מאושרות לא הבנות מדברים.
 שהכל חולם והוא ביניהם, אהבה שהיתה אומר
 לו יש המריבות, למרות שהיה. כפי להיות יחזור

טובים. זיכרונות
 ארמון, לנו ״היה ביבר: ימכרו. הם הבית את

חור.״ באיזה לו יגור אחד כל ועכשיו
 שנית, לאהוב לעצמו מאחל הזה הניצחי הצעיר
 יודע, שמי אומר הוא שלו המפורסם ובהומור
מחזרת. איזה לו יביא עוד בעיתון הזה הסיפור




