
חביב ויודם קיי לסלי
האישית השלמה למציאת -

 הכירה היא מהבעל לפרידה במקביל
 שנים בכמה ממנה צעיר שהוא בחור,

 הנאה הגבר חביב. יירם ושמו טובות
א הזה  ובעבר במיקצועו, מיסעזץ הו

שי מיסעדת את ניהל הוא הלא־רחוק  סו
ת הכיר הוא שם שאולי, רפי של בר  א

 בת קומה גבוהת חתיכה קיי, לסלי
 וגם שנה, כמעט יחד היו ולסלי יורם .24

א הקרן של האירועים ה הי ר מסבי  הם פיתאום היחסים, מיסוד על דיברו ה
ת בגלל נפרדו, הקרן. מטרות את ובעברית באנגלית בו  איתם, השמורות סי

 בעמליה. התאהב ויורם חביבה כבחורה אותה מכירים הכל
ת מעבר האישיים חייה את בעלת־מרץ. ומאוד גילו גם הם שלהם, להתאהבו

שתדלת היא נושאים מיני בכל משותפת התעניינות נמוך. בפרופיל לשמור מ

 הטכניקות אחת את חוו וגם מיסטיים,
האי השלווה למציאת בארץ הנפוצות

בעברית. לזה שקוראים איך או שית,
 לא וגם להם, הפריע לא פער־הגילים

ת ועמליה ,30 בן הוא יורם לי. בו  בסבי
ם ימים לפני ורק ,40ה-  לי נודע אחדי

להינשא. עומדים שהם
 שקורה במה התעניינתי כמובן, אז,
מת חברתו קיי, ללסלי  יורם. של הקוד

 בחור חדש, חבר יש לה שגם לי נודע
ם העובד  בישראל ושמו הקולנוע, בתחו
 קורה מה מבררת עדיין אני סבג. אילי
בידרמן. ישראל לשעבר, לבעל

בידרמן עמליח
- סשוחפת טכניקה

 שיחת־טלפון מקבלת אני חודשים כמה כל
 שואלת היא ותמיד שלי, מהידידות מאחת
חי עם מה אותי םעח.נ  לא היא לאור. המי

 בהחלט ואני הקבועה, היא אבל היחידה,
בעיניה. חן מוצא הוא למה גם מבינה

וש בית־קפה, כבעל שהתחיל הזה, הבחור
 הוא לעניין. כגבר נחשב אימפריה, לו יש כיום
 והרבה אישי קסם לו יש ואינטליגנטי, נאה
 ויש רותי, בשם מאחת גרוש והוא אישי. כסף

בחו שהיא שנקמן, עדנה בשם אחות לו
 רק בקיצור בארצות־הברית. מצליחה רה

 כל עם הסתובב הוא גירושיו ומאז מעלות,
חתיכות. מיני

 הצלחתי לא האחרונות השנים בארבע אך
 וגם קבועה, חתיכה איזשהי עם אותו לתפוס
 זמן לו שאין לי אמרו תמיד ביררתי כאשר

ה את בלהגדיל עסוק הוא כי לחתיכות,
 מיסעדות עשרות כבר המונה שלו, אימפריה

מהיר. מזון של ונקודות־מכירה

 בחברת אותו ראיתי במסיבת־הסילבסטר
 עוד שהיא לעצמי חשבתי אז צעירה, חתיכה

 עליו נתלות שהיו מאוסף־החתיכות אחת
 ארבעה השבוע, אבל שלו, הפליי־בויי בעבר

 עם אותו ראיתי הסילבסטר, אחרי חודשים
ענת. לשם העונה עצמה, החתיכה אותה
ידידות, סתם מאשר יותר שזה הבנתי אז

 כמה להיות השתדלו הם בפעם.הקודמת ואם
 לא הם הפעם מאור־הזרקורים, רחוקים שיותר

אהבתם. את להסתיר מיוחד מאמץ עשו

 עדיין שהוא שקיוו מי לכל ליבי־ליבי אז
עו שזה נראה וגם תפוס, הבחור להן. ממתין

טוב. לו שה
ענת עם לאור נחי

•דיחת מסתם ינחר

ם1שימות אי ש נו
מיסטיים \ הקנאים כר

 בארץ? להינשא קל שזה חושבים אתם
טועים! אתם

 היא האשה אם בעיות הרבה כל־כך יש
 או לא־יהודיה, שהאשה או כהן, והגבר גרושה
 במיקרה שזה ולבועלה, לבעלה אסורה שהיא

 של צירופים הרבה כל־כף לחיים. בן־זוגה
 מתחילה כבר שאני להתחתן, אסור למה

בעולם. יהודים מעט כל־כך יש למה להבין
הח )34( טמיר אנבל הדוגמנית אבל

 הקשיים כל ולמרות מוותרת, לא שהיא ליטה
 ),24(ריין? מוטי לדוגמן להינשא רוצה היא

 מפרידות שנים 10ש־ השניים, לחיים. בן־זוגה
 1 זו את זה ואוהבים באידיליה חיים ביניהם,

 זאת לממש החליטו הם אז בספרים. כמו ממש
הסוף. עד

 נתקלו הם יהודיה, אינה שאנבל מאחר אך
 י נישואי־ לגבי ביררו הם תחילה בבעיה.

על שבוע לשהות שצריך להם אמרו קפריסין.

הש התגרשו אחדים חודשים לפגי
עמליה. ואשתו בידרמן ישראל חקן

 בידרמו הגברת מעודכן: שלא למי
ת היא טי טנ ס סי א  רחל הגברת של ה

ת הקרן מנהלת דיין, זו שווה. להזדמנו
 ילדים בחינוך העוסקת חשובה, קרן הי

בכל בה. פעילה מאוד ועמליה הרך, בגיל

רייןז ומוטי טמיר אנבל
לבית קחב נישואין חוזה

 בעיתון מודעה לפרסם צריך אדמת־קפריסין,
 כמה לשלם וצריך בני־הזוג, של השמות ובה

 לקפריסאים הכבוד כל עם דולארים. מאות
 ! שזה החליטו הם שלהם, זכויות־האדם ואהבת
מיותר.

 ! שולמית שחברת־הכנסת להם גילו אז
 במישרדה, אזרחי נישואין חוזה עורכת אלוני

 ,יותר וגם בקפריסין, מאשר זול יותר הרבה וזה
 ׳ יהיו הם שבועות כמה שבעוד כך לבית. קרוב

! נשואים.
 והרבה׳ לעיכול, קשה שזה יודעת אני

 1 כמו אבל שונות, מסיבות הזה לקשר מתנגדים
 מחר הקנאים, כל שימותו חברתי: שאומרת

הלווייה. 2ב־

ת ^ ב ה מ ^ ו מ ח
 מאוד, חשוב אקדמי מוסד של מנב״ל

 עם רומאן מנהל בכירה, עמדה בעל ארם
 הזה. במוסד העובדות אחת
דיל! ביג תגידו: אז

 וגם ילדים, פלוס נשוי, הזה שהגבר אלא
 ממה מסובך יותר הרבה וזה נשואה, המזכירה

 מוסד באיזה שתגלו אחרי כי חושבים, שאתם
טוב. סיפור שזה תבינו מדובר,
 סיפר שהוא זה עכשיו עד שקרה מה

 זאת גילתה שהיא או הזה, הרומאן על לאשתו
 אותו העיפה היא מכך וכתוצאה בעצמה,
מהבית.
 נוספים, פרטים לכם לגלות יכולה לא אני
 לישון יכולים אתם אבל המורכבות, בגלל

 את לכם שאגלה בטוחים ולהיות בשקט
־רוב. .בזמן בשלמותו הסיפור


