
פדרמן?
 וזו סיפור, אליי הגיע כחודשיים לפני

 איש״ של בחיי״הנישואין בעיות יש תמציתו:
 שהיא רחל, ואשתו פדרמן עמי המלונות

אב בדן אכסקלוסיביות למתנות חנות בעלת
ריה.

 אומנם חיים ועמי רחל לי: סיפרו וככה
 לא הם שנים כמה כבר אבל הבית, באותו
היא הנוצצים האירועים למרבית ביחד. בדיוק

רק לא תמדי. שימי הזמר על מתה אני
 אורח־ גם בלב, משהו לי עושה שלו הקול

 בעיתונים. עושה שהוא והכותרות שלו החיים
 עם בטוב חי כל־כך לא שהוא יודעים כולם
יל שלושת אם ג׳ניפר, האמריקאית, אשתו

 במערכת־היחסים והירידות העליות דיו.
בחו מזג־האוויר את המזכיר סיפור זה שלהם
 אף ואתה וקר, חם הזמן כל האחרונים, דשים
מחר. יהיה מה לדעת יכול לא פעם

 הוא ימים, כמה לפני ממש באחרונה,' אז
 את ולשפר הביתה לחזור רוצה שהוא הצהיר

 השפיונים אבל הנאה. אשתו עם שלו היחסים
 אותו גילו — כאלה הרבה לי ויש — שלי
בחתיכה מלווה כשהוא אירועים, בכמה כבר

פדרמן עמי
— הבית באותו ח״ס

 רהב, רני ידידה, בחברת או לבדה, באה
 המתעניינים: לכל ואומרת דן, של היחצן
 פעם בכל בחו״ל. או בישיבה, או עייף, בעלי

 היא באירוע. לצידה, לא רק אחר, במקום הוא
 לקלאב־ בחו״ל, לחופשות לבדה נוסעת גם

 ממושך קשר לה יש מזה, וחוץ למשל, מאדי
נשוי. נאה, בביר, רופא עם

לה שהצלחתי עד הנשמה, לי יצאה קצת
 שלא מכיוון בטלפון, פדרמן הגברת את שיג ■׳

 היא בסוף אבל שלה. בחנות נמצאת היא תמיד
 תמצית את ממני ושמעה הקו, על היתה

אלי. שהגיעו השמועות
גב — ביותר קרירה היתה שלה התגובה

 לי נתנה והיא — לא? או ועשירה חשובה רת
 ומה קישקוש, סתם זה ששמעתי שמה להבין

 רוצה לא בכלל והיא מתגרשת, היא פתאום
 עד נחמדה, הייתי הפרטיים. חייה על לדבר
 לה והבטחתי כזאת, בשיחה שאפשר כמה
 אותי תעדכן שהיא עד מילה אכתוב שלא

קרה. אכן שמשהו ממילה ביותר
 אבל ממנה, שמעתי לא זמן. עבר מאז *

 הבלונדית־מטו־ שהאשה השמועות התחזקו
גירושין, בהליכי נמצאת פחת־קטנה־חטובה

חתונה
בן־בסט רוניתאזרחית

ההשמצות למרות —

 החתונה על לכם סיפרתי חודש לפני
 וחברתו לוי אילן המיסערן של הגדולה
כלב להיערך שאמורה רוזנטלים, ניצה

 שרב לכם וסיפרתי יוונית. אוניה סיפון על ים,
פרטים. כמה ועוד אותם יקדש
 הדוק קשר לו שיש שלי, השפיונים אחד אז

 מאוד ברבנות ששם לי אמר הרבנות, עם
 העובדה בגלל לוי, אילן ועל עלי, כועסים

 ויביא זוג יקדש שרב יתכן שלא הפשוטה ■
טריפה. שהיא באוניה בברית־נישואין אותם

 כשרה אינה הזאת היוונית שהאוניה ברור כי
 בשביל רק אותה להכשיר ואי־אפשר כלל,

וניצה. אילן של טכס״הנישואין
 שברבנות ולפני עלי, יכעס שאלוהים לפני

 ולניצה לאילן לטלפן רציתי עין, עלי ישימו
 באמת אלוהים אבל העניין. את לברר כדי

 ברחוב. באקראי אותנו הפגיש והוא גדול,
 גילתה והיא העניין, לפשר ניצה את שאלתי

 ושה־ ,אזרחיים בנישואין מתחתנים שהם לי
 היתר לו יש כי אותם, ישיא האוניה של קפטן

האוניה. על טיכסי״נישואין לערוך

ממהרת רא רונית
 אבל שלי, התחום לא באמת זה כדורגל

אני חודשים בכמה פעם הספורט, בשביל ככה,
 שאני מה כל זה באוסטרליה. ישראל נבחרת
 זאת, לעומת הספורט. בתחום עליו יודעת
 כבר חי שהוא יודעת אני הרומנטי בתחום

בלו חתיכה בן־בסט, רונית עם שנתיים
 חברתו הרחוק בעבר שהיתה מהממת, נדית

 לי סיפרו תבורי. שימי הזמר של
 ושאולי בארץ, הרבה היא האחרונה שבתקופה

 אז ביניהם. במערכת־היחסים משהו השתבש
 לדרנג־ מאשר חוץ לעשות יכולתי כבר מה

אותה? ולחקור היפה הבלונדית אל דרנג
ביניכם?׳׳ קורה מה ״נו,

עד ואנחנו באוסטרליה, כעת נמצא ״הוא
 את עוזב הוא הזאת השנה בסוף ביחד. יין

אחרת לעיר נעזוב ואנחנו הבלגית, הקבוצה

אוחנה
— ביחד עדיין

הפו לשחקני־הכדורגל קורה מה מתעניינת
 השחקן על עובר מה אז כבר ואם פולריים,

 המשחק אוחנה, אלי והמוכשר יפה־התואר
עם נמצא וכעת בלגית, בקבוצת־כדורגל

לוי(משמאל) ואילן רוזנטלים ניצה
ברבנות כעס

 קרוב שכבר יודעת ואני נרגעתי, ממש אז
 שייערך הזה, בטכס נוכחים יהיו איש 600ל־

 התיכון. הים בלב איישם הזה, החודש בסוף
מעצב־העילית תופר שימלת־הכלה את

 מנישואיה ניצה, של ילדיה וגם רביץ, קובי
 משה הצייר של בנו רוזנטליס, לאבנר

או הם הזה. בטכס נוכחים יהיו רתנטלים,
אביהם־החורג. את הבים

 באיזה יודעים לא עדיין אנחנו באירופה.
ישחק.׳׳ אלי קבוצה

חתונה?״ עם ״ומה
ממ לא אני יידעו. כולם הזמן ״כשיגיע

 רוצה לא ואני אחת, פעם טעות עשיתי הרת.
נוספת." בפעם כזאת טעות על לחזור

ביחד?״ כבר אתם זמן ״כמה
במ לקשר. שנתיים מלאו שעבר ״בחודש

 עלינו וליכלכו אותנו השמיצו הזה הזמן הלך
 בניגוד ביחד, אנחנו זאת ולמרות הפסק, ללא

 לעובדה זאת זוקפת אני רבים. של לציפיות
 אלה כל של לחצים ללא בחו״ל, חיים שאנחנו

 להפריד המנסים שלנו, חברים כביכול, שהם,
בינינו."
שלך?" הילדה עם ״ומה

בג אביה. עם בארץ נמצאת שלי ״הילדה
 שבועות. שישה כל לארץ באה אני זה לל

 אני אך הזה, בנושא לי קלה לא המציאות
 וחצי 4 בת הילדה יכולתי. כמיטב עושה

 את מכירה היא בארץ. גרה לא שאמא ויודעת
אותו." מחבבת ומאוד אלי

גרים? הם במישפחת

וחברתו תבורי שימי
חם ופעם קר פעם מזג־האוויר, במו

 היא לא־קלה. תקופה עוברת בעלה ועל ועליה
 שני כאשר אבל העניין, את קשה קיבלה
 מזה, זה שונים כל־כך שהם מחליטים אנשים
 שני למרות ביחד, להמשיך טעם עוד ושאין

 נגד לעשות מה אין — המשותפים הילדים
זה.

 והריקודים המסיבות חובבת שלרחל, בעוד
הב הרופא את המרכלים הצמידו הסוערים,

 שונא־ פדרמן, לעמי השמועות הצמידו כיר,
 שקט ידידותי קשר ואוהב־השקט, המסיבות

תל־אביב. בדן המזכירות אחת עם
יבוא. כמובן, והמשך,

איפהקורה מה

 מאוד־מאור־מאוד הנראית מאוד, ונאה צעירה
איתו. מיודדת

 העיתונים אחד את פתחתי השבוע והנה,
 כמו ממש הביתה חוזר שהוא כתוב היה ושם

 לחוד שהצהרות יודעת אני אבל הידוע, בשיר
 הוא אלה בימים שממש גיליתי לחוד. !׳השאר

 במיגדל־ חדרים שני של מהודרת דירה רכש
עשיתי ישר אז בבת־ים. שנבנה חדש דירות

 המישפחה תתגורר היכן להבין וניסיתי חשבון
 והיפה הקטנה בדירה — הנפשות חמש בת

הזאת?
 ברא- תבורי מישפחת מתגוררת בינתיים
 מיוחד פטנט לה יש אולי אבל שון־לציון,

 יש אם עליו. שמענו לא שעדיין למגורים
 אם אשמח מאוד אני הזאת, לחידה פיתרון
מסקרנות. פשוט_מתה אני כי לי, תודיעו

^ > 5 7


