
שושרת
 מזמן כבר אני אבל יודעים, לא אתם אולי
 שושלת. בתוכנית־הבידור לצפות הפסקתי

 מישפחות בארץ לי יש זה? את צריכה אני מה
ונחמדות. מעניינות יותר הרבה

 זאת טוקטלי. מישפחת את למשל, קחו,
 מכנה שאני מה מאוד, מפוארת מישפחה

 אבינועם אחים שני יש ישראלית. אצולה
 מאוד- אנשי־עסקים שהם טוקטלי, ועתי

 שלהם, האחות ויש ומאוד־עשירים, מכובדים
 למישפחת לאו. דליה רקדנית־הפלמנקו

 אריה. בחברת־הביטוח מניות יש טוקטלי
אמריקאית. לחברה שנים כמה לפני שנמכרה
 עם רבות שנים במשך נשוי היה עוזי
הענפה. למישפחת״יגלום בת יגלום ז׳אנט

 אחר רכר
משח תרבות

 אי־ שכבר ראיתי וזאחרון בחודש
 פעמיים הלכתי אז קולטורה. בלי אפשר

קונצרט. לשמוע
 אני אבל נהדרת, היתה המוסיקה

שם. שהיו באנשים יותר כמובן התרכזתי
 ראיתי האלה הפעמים בשתי והנה,

 זה מישביץ, דויד איש-וזעסקים את
 בלי בקוקאין, שהיה וזה בעלית, שהיה

 וחשבתי נבהלתי תיכף אז פראי. האשה
 לי אמרו שלי השפיונים אך משהי• שקרה
 ביחד חי הזה ושהזוג שם, בסדר שהכל
לא. ואולי בהריון פרחי ושאולי נהדר,
 נהיה זה שעכשיו נזכרתי פתאום אז
 מבלים והבעלים שהנשים מודרני מאוד
 קולטורה, של באירועים בעיקר לבד,
 מופעים קונצרטים, תיאטרון, כמו

 לפני הישראלית, האשה כי מין. וכאלה
 מוכנה שלה, הבעל את תופסת שהיא

 או לאופרה, ללכת ואף מאוד להתאמץ
 של לסרט או מווינה, הבלט של להופעה

 זה החתונה אחרי אבל ברגמן. איצגמר
 הוא שהבעל יודעת בבר היא אחר, סיפור
 שהיא להגיד מתביישת לא היא אז שלה,

 הפילהרמונית, על שושלת את מעדיפה
באלה. וכיוצא אופרה על מדוגה ואת

 אח כבר ראיתי האחרונים בשבועות
כש• שטיר ישראלה אשת-וזעסקיס

מושביץ ודויד פרחי
״שזשלת־ שס בהר•!{

 ובלי חברות עם לאירוע מגיעה היא
 עם מבלה פלאטו־שרון אגט הבעל.

ב החברתיים, האירועים בבל החברות
וה בבית. להישאר מעדיף שבעלה עוד

 שרי- חברי-הכנסת, בין גם לי, אמינו
 מי יש רבים ואישי-ציבור הממשלה
 לחלוטין שונה בסימון לבלות שאוהבים

טבני־זוגם.

טוקטלי אבינועם
הדחית גירושין. מניות,

 ולפני מעמד, החזיקו לא האלה הנישואין
 עם התחתן הוא הגט, את שקיבל לאחר שנה,

 נשואים הם ומאז אריאלה, חברתו־לחיים
פיתוח. בהרצליה יפה ובווילה ועושר באושר

 במשך אך עדנה, עם נשוי אבינועם אחיו
 אילני, באירית שמו נקשר ארוכה תקופה

ברנוביץ. מוטי הקבלן של חברתו־לחיים
 בסיפורי כמו ממש, נחמד הכל כאן עד

 כיוון. ומשנה תאוצה תופס הסיפור אך הפיות.
 שלי דנה, ילדים, שלושה יש ולז׳אנט לעוזי
 בשם צעיר איש־עסקים עם נשואה דנה וגור.

 יונתן בנים שני ולהם לביא, איציק
 עסשני בחברה עובד הזה הלביא ומיכאל.

 של בת עם נשוי שהוא למרות אך האחים,
 אבינועם. של יד־ימינו שהוא נראה עוזי,

 בחברה השולטת האמריקאית החברה הבעייה:
 כראש אבינועם של במקומו עוזי את מינתה

החברה.
 לרוני נשואה שלי, עוזי, של השניה הבת

העשי יעקובסון למישפחת נצר יעקובסון,
 אחרי לתאומים. ומצפה בהריון היא כעת רה.

 שתי אך נשוי, גור האח גם נסיונות־נפל. כמה
 עם זו מדבחת אינן כבר ודנה, שלי האחיות,

 אחותם לאו, דליה הרקדנית שנתיים. במשך זו
 באושר נשואה ואבינועם, עוזי האחים שני של

לאו. ארתור לאיש־העסקים
 בלי היא מכולם הציבעונית הדמות אך

 שבועות כמה לפני שחגגה יגלום, ז׳אנט ספק
 וקראה מבעלה, שלה מסיבת־הגירושין את

 שלה. הראשונה" .מסיבת־העצמאות לאירוע
 ופניני־לשון, הברקות יש הזאת לאשה

שלמה. לסידרה כבסיס לשמש היכולים
 שלא הוא לכם להסביר רציתי שאני מה
 בארץ גם יותר. ירוק השכן אצל הדשא תמיד
מעניינים. די דברים קורים

גט?
גט? איזה

 אהבתם ביחד. שוב מעוז ודני לב מידה
פורחת. שוב המחודשת

 שעבר, השבוע מימי באחד קרה זה כל
המחוזי, בבית־המישפט ממושך דיון לאחר

ש״ח. 8000 בסך מזונות מירה דרשה שם ן
פרק באמצעות מעוז שהגיש בכתב־הגנה

 טען גם הוא ומרוד. עני הוא כי טען ליטו, ן
 יועץ־מס אלא במיקצועו, רואה־חשבון שאינו

לגימלאות. שיצא פשוט, |
 של בנה את לפרנס בתוקף התנגד מעוז

 לה לתת והסכים קודמים, מנישואין מירד, ן
לחודש. ש״ח 400 של סכום

 תקבל מירה כי השופט פסק בהחלטתו
 רשאי אינו מעוז חודש. בכל ש״ח 1800

 הדירה אותה מירה, של לביתה ולהיכנס
ברוך, הבאבא על־ידי עבורה שנקנתה

 והכל בדירה, בר־רשית הוא אהובתו. כשהיתה ן
מירה. של ברצונה תלוי

אדווה נעמי____________________________
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 לא זאת חופה אולי לחופה? בדרך הם גם

בעצם. משנה, זה מה אך המתאימה, המילה1
 טוא־ רוז המיסעדנים לזוג מתכוונת אני

חמודה, וסאלים מתאילנד, 29 בת רט,

חמודה וסאלים טוארט רוז
גסלזת אין לאהבה

מירח
מחדש! אזהבים

 מהעובדה במיוחד מודאגת היתה מירה
 1 התביעה עניין את בכתב־הגנתו הזכיר שמעוז

 זה עניין ברוך. הבאבא נגד בזמנו שהגישה
 ! ומירה בפשרה, אלו בימים להסתיים עומד
מהבאבא. דולר אלף 160 תקבל

 נראה, מעוז כי למירה סופר יום באותו
 הערבים ובאחד בפאבים, מסתובב כדרכו,
 במו־ סימון ברי עם ריקודי־בטן רקד אפילו

שתוי. כשהיה תורכי, עדון־לילה
 של הפעוט הסכום מעוז, של הבילויים

 לא ברבנות לגט מעוז של ובקשתו המזונות
 את להשיב החליטה והיא מנוח, למירה נתנו

 לשיחה, נפגש שהזוג קרה וכך הביתה. בעלה
מירה. אל מעוז חזר השיחה ובעיקבות

 ההדדיות ההשמצות נשכחו, המריבות
קרה. לא כלום וכאילו טוייחו,
 לא הם מירה. של בביתה מסתגר הזוג

לבד. רק להיות רוצים בטלפון, עונים
 ביום ברבנות יקרה מה זאת, בכל מעניין,

 לשם יגיעו מירה.ומעוז כאשר הקרוב, הראשון
לגט. מעוז של בקשתו בעיקבות לדיון

ביפו. דנים מזל מיסעדת בעלי מיפו, 26 בן
 והם שנים, ארבע כבר ביחד חיים השניים

 בחברת־ דיילת שהיתה רוז, כאשר הכירו
 ארצה הגיעה לזפטהנזה, הגרמנית התעופה

 היא המקום. על ונדלקה לביקור־קרובים,
 לעבוד והתחילה פה, להישאר החליטה

 היה (סבה הרם מוצאה למרות במלצרות,
בלונדון). תאי־לנד בשגרירות בכיר דיפלומט

 עבודתה, במהלך סאלים את הכירה היא
 — המנטליות הבדלי למרות ביחד. הם ומאז
 הם ההינדו, לדת בת והיא מוסלמי בחור הוא

 את גילו שהם מפני אולי נהדר, מסתדרים
 גבולות אין שלאהבה הפשוטה האמת

ומחסומים.
 ממלכתי: ביקור להם היה שבועיים לפני

תאי מלך של אחיינתו תאי־לנדית, נסיכה
 מישרד־החינוך, כאורחת ארצה שבאה לנד,
עימם. נפגשה ואף קשר עימם יצרה

שיתחת־ החברים להם מדנדנדים בינתיים
 לא אך זה, על חושבים הם ילדים. ויעשו נו

הקרו החברים יקרה. זה מתי לגלות מוכנים
מאוד־מאוד. בקרוב יהיה שזה טוענים בים
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