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השנייה אשתו
הרביעי בערה

 שנתיים. כמעט לזה זה נשואים היו הם
 ומבקר־תיאטרון, בימאי אוריין, אמיר הוא,
ומו בימאית דייכם, רותי את אותה, הכיר

 אותה. לראיין בא הוא כאשר לדראמה, רה
 רותי? למה, נפרדים. הם עכשיו
 היא זה," את זה אוהבים עדיין ״אנחנו

 עלתה (היא טובה בעברית השבוע לי אמרה
 ״אבל שנים) חמש לפני מארצות־הברית

 לחיות יכולים לא ביחד, לא אנחנו בינתיים
 זה.״ על לרבר לא החלטנו למה? ביחד.

אמיר אמיר. של השנייה אשתו היא רותי

שון א ר

 (״ג׳אד״), יהודה, בימאי-הסרטים
 אב להיות עומד רופא, גם שהוא נאמן,
 בעוד ,53 בגיל בחייו, הראשונה בפעם

חודש.
 ילדים. לו אין הקודמים מנישואיו

 תלמה עם וחצי) שנה מחברותו(במשך
ה באמצע לרפואה סטודנטית הנדלר,

אחד. ילד לפחות לו. יהיו שלה, סב
הנדלר ותלמה נאמן יהודה(״ג׳אד״)
דש1ח בעוד אבא

שרים מאו
שה לעובדה לב שמתם אם יודעת לא אני

 לאו במיוחד, פעילים התיאטראות היו שנה
מא בפעילות אלא ובמופעים, בהצגות דווקא

 שאיזה מבלי שבוע עבר לא הקלעים. חורי
 ייפרדו, יתגרשו, יתחתנו, שחקנית או שחקן

הזוג. בן/בת עם ויתפייסו יריבו או
 חזקיה, יצחק השחקן של מקומו גם

 נשוי חזקיה נפקד. לא הקטן", ״חזקי המכונה
 בחורה חודשים כמה לפני הכיר ילדים, פלוס

עש הזאת הבחורה קארין. בשם תוצרת־חוץ
 רומנצ׳יק איתה ניהל והוא טוב, קצת לו תה

 והנה מאשתו. פרידה על שם דיברו וכבר קטן,
 הזאת שהקארין שלו החברים לי מספרים

 חזקי בגלל אם ידוע לא לארץ־מוצאה, חזרה
 בכל החשוב אבל אחרות. סיבות בגלל או

 לחיק״המישפחה חזר שחזקי הוא הזה הסיפור
מאושרים. וכולם

 בחתונה נישאו שנה לפני באוגוסט 8ב־
 והפלייבוי־ האילתי איש־העסקים מרשימה
 הדוגמנית וחברתו, ברבי טינו לשעבר
 אלון של גרושתו ישינובסקי, דניאל

ממישפחת־הקבלנים. ברנוביץ
 את ללדת רוצה גם שהיא החליטה דניאל

עשתה והיא זה, בתאריך הראשון תינוקם

אוריין אמיר
פרידה

 שניים־שלושה, עוד כן, — הרביעי בעלה הוא
 טיילור. ליז של השיא את תשבור והיא

ילדים. אין לשניהם
 שחקני־תיאטרון בהדרכת עוסקת רותי

 יצירת על קורסים והעברת בקולנוע למישחק
 מגדירה שהיא כפי או, בחיים, ורגיעה אושר
 רוצה שאתה כפי חייך את ליצור ״איך זאת,

אותם.״
 עצמה את רואה היא אם אותה שאלתי

החמישית. בפעם מתחתנת
 מתרונן, בקול אמרה היא בכיף!״ בטח! ״כן,
 זה את שאעשה עד ושוב, שוב זאת ״אעשה

 תמיד אני — נכון אותי הבנת כן, נכון.
האשמה!״ כל את עליי לוקחת

חזקיה יצחק
,המישפחת לקן חזרה

מישפטנים

 על כאן בישרתי בלבד שבועות כמה לפני
 אמיר ציון החתיך עורו־הדין של הרומאן

 אריאל חבו״הכנסת של בתו גליה, עם
וינשטיין.

 החליטו שהשניים לבשר שמחה אני עכשיו
 ויש תאריך, יש וכבר מאוד, בקרוב להתחתן

 רשימה גם ויש בנס־ציונה) (הפרדס מקום
חשובים. מוזמנים של ארוכה־ארוכה

ואנשי־ציבור. חברי־כנסת שרים, שם יהיו
 קיבל כבר שמיר, יצחק ראש־הממשלה, גם

 וםירחיה וינשטיין, ואריאל מ״צביה הזמנה
 וכן להזמינכם״ המתכבדים עמר, ויוסןח
הלאה.

 הקליקה חברי כל בוודאי יהיו החתן מצד
 יודעת גם אני אחדים. ושופטים הפליליסטית

וחתי יפות חברותירלשעבר, שם: יהיו לא מי
אמיר. של אחת־אחת, כות

סטודנטית שהיא ),24( הבלונדית גליה

שחורי ותמי ישינובסקי דניאל
קודם לבקר מי אצל

 בתאריך ייצא שזה שונים ותיכנונים מאמצים
 כמעט בן ילדה והיא הצליח, לא זה אך הזה,

יותר. מאוחר שבועיים
 שעות, כמה של בהפרש היום באותו ממש

 שחורי, תמי לדוגמנית בת תינוקת, נולדה
 הרמלד, לעדי הנשואה דניאל, של חברתה

 רוצה ואני הרחובותית. הרמלך למישפחת בן
 אם כי בת, נולדה שלתמי שמזל לכם להגיד

 גדולה בעייה נוצרת היתה בן להם נולד היה
 עושים ודניאל טינו כי המשותפים, לחברים

יצטר לא כך באילת. לבנם ברית״המילה את
לכן. קודם לבקר מי אצל להחליט החברים כו
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אמיר וציון וינשטיץ גילה
חתונה

 ציון את הכירה ליחסי־עבודה, שני) (תואר
שה משותפת, טובה, ידידה באמצעות )33(

 מיספר־ את לו ונתנה מתאימים, שהם חליטה
שלה. הטלפון

 פעמיים שכמעט־התחתן המושבע, הרווק
 הסוף, עד מללכת פעם בכל נרתע אבל בעבר,

 שזה חודשי־היכרות, חמישה אחרי הפעם, ידע
הסוף! עד יילך הוא הפעם ״כמעט״. יהיה לא


