
מכסיקו ויוההגג עד
 גם לה, גם מיכאלי. ריכקה של והגירושין הנשואין לחיי הפיתרון נמצא סוף־סוף

 הצפוי הגט את להם שיתן עד האנגלי לחוק לחכות נמאס בעלה, לא עדיין שהוא לבעלה
אותו. לעקוף החליטו הם ולכן הבעל, של מאשתו
 מכתב, בדרך להם, מסדר הזה ועורך־הדין מכסיקאי, לעורך־דין כתבו והאשה הבעל
 במאה מוסמכים נחשבים לא שהם למרות הללו, הגירושין ובעזרת מכסיקו, נוסח גירושין

 לשאת סוף־סוף יוכל מיכאלי ריבקה של ובעלה וחופשיים משוחררים יהיו הזוג בני אחוז,
לאשה. אשתו את

 גור־ לאילי לדאוג החלו כבר אנשים
 רואים בלילות, האחרון, בזמן ליצקי.

 מידידיו וכמה גגות, על מטייל אותו
 במח- חולה שהוא ההשערה את הביעו

אחרת. סהרורית מחלה או לת־ירח,
 לו ׳־ש חולה. לא הוא דאגה. אל אז
 גליה בשם צעירה, בחורה ידידה, פשוט
 בת-שבע״, ב״להקת רקדנית נשואה, גת,

 דירתה. מפתחות את פעם מדי המאבדת
אקרו הוא שאילי יודעים שכולם וכיוון

 לו קוראים בעלה או היא מוכשר, בט
 שיט- כדי המפתח, לה כשנאבד פעם כל
הדלת. את לה ויפתח הגג על פס

חינוך
גופני

 תפקיד לה לתת שרצה האחרון המפיק
״) אברהם היה שלו בסרט 1 ל שנ ס ״  דשא, (

 איתת להתחתן שרצה האחרון והמיליונר
 עוד באו אחריהם רוזוורד. נורמן היה 1

 פפה אבישג אבל מיליונרים, ועוד במאים
ואיננה. נעלמה נעלמה.

 דלת על מתדפקים והמיליונרים הבמאים
איננה. שאבישג אומרת והאמא בית־הוריה,

אכישג

הוא מי
דני
ה השחקניות אחת התחתנה השבוע

 אוני- ז׳רמן — ישראל של גדולות
 ובלתי־ צעיר רקדן עם — קובסקי

דני. בשם ידוע
 קרובים ללא ברבנות. נערכה החתונה

 ורק וצנוע. שקט בטכס ידידים. וללא
 כב- לידידיה, ז׳רמן סיפרה מכן, לאחר

 ״לדני,״ למיי נשואה. שהיא דרן־אגב,
 מי בדיוק יודע לא עוד ואיש אמרה, היא
דני. אותו הוא

 פעמים עמדה כבר אוניקובסקי ז׳רמן
 היה שנים לפני הנשואין. סף על רבות
ן עם להתחתן עומדת שהיא נדמה  חנ

הת כימעט היא אחר-כך גולדבלט.
 שכימעט מי חבקין, אשר עם חתנה

 במשן מיכאלי. ריבקה עם התחתן
 בחברת נראתה לא היא ארוכה תקופה

 נשואה היא פתאום, לפתע ועכשיו, איש.

לדני.
יודע. לא איש ן דני הוא מי

 אחזה לשכנע מנסים האמא, עם מדברים הם
 — הדבר מן מתייאשים שלה, לבת בקשר

והולכים.
 /66 לשנת מלכת־המים שהיתה דו ואבישג,

 וכש־ בציחור, הנח״ל בגרעין בינתיים יושבת
 מתכוננת היא בגרעין, שירותה את תסיים

 וה־ — בערבה גרופית, קיבוץ את להשלים
שלח. המלתחה כלי את קיבלה אמא

ביו היפות הנערות אדרת לה יושבת וכן
 פרות, חולבת ׳בערבה, איישם בארץ, תר

 חלומות לה שאין ולא , בגן־הירק, ועובדת
) לה. יש אתרים.

 כשאני ״דה מספרת, היא שלי,״ ״החלום
וה לקיבוץ, אלן אני הנח״ל, את אגמור
 לטורי־ בסמינר ■ללמוד אותי ישלח קיבוץ

 חינון הערבה ילדי את אלמד ואני התעמלות,
נ גופני.״

וכסף קסם
 בחיים. חשוב תפקיד יש כוכמן ליוסי

 האישיים, וקיסמו כספו בעזרת מנחם, הוא
כירק. כני של גתשותיו את

 מבני, התגרשה שווארץ כששמעונה
 הגיעה ועכשיו לזרועותיו, ישר עברה היא

גרכוכ. תמר השנייה, הגרושה אליו
 שלושים לפני בפולין נולד בוכמן יוסי

לע החל לפרנקפורט, עבר הוא שנה. ושש
 מיליונר, הפך התעשר, בקבלנות־בניין, סוק

 הסרצדס עם ארצה מגיע הוא שנה ומדי
וה הכסף שלו, הגרמניות החליפות שלו,
 בני אם לראות כדי שלו, האישיים קסם
חדשה. גרושה איזו ידיו מתחת הוציא בירק

 קיבלה האחרון הראשון שביום קרה וכך
 של מלכת־הצעדה שהיתר, מי גרבוב, תמר
 בירק, בני מבעלה הסופי הגט את ׳,64 שנת

 המשותף, רכושם כל על שוזיתרה לאחר
 אותה לראות היה אפשר כבר השישי וביום

בוכמן. יוסי המיליונר עם בשרתון,
וה הנאה שהמיליונר אומרות השמועות

יש בחורה שבפרנקפורט בביתו מחזיק צעיר
השמו למרות אבל צעירה. צברית ראלית,

 החדשה, לגרושה המיליונר הסביר הללו, עות
 היוצאות הנערות לשאר מסביר שהוא כמו

 עליו שנמאסו מתחלפת, בקביעות בחברתו
 אשה מחפש והוא החזקות, וחיי הבילויים
ב איתר, להתחתן שאפשר טובה, אמיתית,

בכבוד. ממנה ולהתגרש כבוד,

סיני 4־ גרושה
 הפסיק כךגוריץ ש?ןידוא מסתבר אז

לנצח. ובתי־המרפא: הגלולות עם
 מספר. הוא פסיכיאטר,״ שום לי ״אין

 הכרחתי מה זמן ולפני היפוכונזר, ״נשארתי
פסיכיאטר.״ לא אבל אותי. לנתח רופא

 מדוריאן גט בינואר 28ב־ שקיבל אחרי
הנורמאליים. בחייו ממשין הוא ליי,

 לי ״נמאס מצהירה: מצידה, ליי, דוריאן
 בלי להזדקן רוצה אני מעכשיו להתחתן.

 אחרונה אמביציה רק לי יש ילד. שום
 ילד ללדת רוצה ״אני מוסיפה, היא אחת,״

סיני.״ לאב —

הסום שזי עם האיש
 חלתה, שהיא וכיוון חודש, של לביקור ארצה הגיעה לם שרה
 שהיא ומעריציה, ידידיה חברותיה, לכל לספר יכלה לא היא בשפעת,

 בתורי עובדת והיא בקייפטאון, הנין, אכרהם בעלה, עם יחד גרה
 מכירה, שהיא — והעיקר־העיקר שלו, בסוכנות־ר,בגדים טלפונאית

 הרופא, כארנארד, (״כריס״) כריסטיאן את אישי, באופן כמעט
י ניתוחי־הלב. את שערך

—ףרב קייפטאון, של ביותר המהודרים הרובעים באחד גר בארנארד
ומיוח וחשובים מאוד עשירים אנשים של שכונה זוהי פוינט. סי בע

מקום. באותו גרה במיקרה והיא סים׳
 כלי אותו לראות יכולה היא ממנו, מטר מאה במרחק גרה שרה

 באופן,• איתו מדברת לא אומנם היא העבודה. מן חוזר כשהוא פעם
 מזדה כבר אותו מכירה היא כאילו בליבה מרגישה היא אבל אישי,
רבות. שנים
 ש- אשתו, עם חי לא שהוא יודעת היא הכל. עליו יודעת היא כי
 צעירה,, בת לו ושיש צעירות, בחורות עם הזמן כל מסתובב הוא

המקום. של אלופת־הסקי יפר,פיה,
 מה,, אמילינו. אצל במסיבה היתד, היא חודש לפני לכם, ותארו

 אז בקייפטאון. בתי״הקפה שרשרת בעל זה זד,ז מי יודעים לא אתם
 צעירה: בחורה עם בארנארד את שם וראתה במסיבה, אצלו היתד, היא

אשתו. לא ויפה.
 י ש־ ומי שלו, שכנה בתור אבל מודה, היא מאוד, יפה בחור הוא
 יכולה; היא ביותר, האינטימיים פרטיו כל על היטב אותו מכירה
 כי־ זה, את רואים לא בתמונות כן. שיני־סוס, לו יש סוד: לגלות

 נורא,. זה צוחק, כשהוא בחיים, אבל סגור. בסר. תמיד מצטלם הוא
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 בחוץ־ שם חוזיות הרבה לה יש רואים, שאתם כמו אופן, בכל
הארץ. את ועזבה יורד עם שהתחתנה על מצטערת לא והיא לארץ,

וכעלה שרה

הממזר היהודי
 מחיר. בכל להתחתן רצה המאירי בוקי

 ארץ בגרמניה, זה את לעשות רצה הוא
 כשהגיע זה את לעשות רצה הוא מגוריו,

 את השיבו בארץ שהבחורות ואחרי לישראל.
 הוא ושם לגרמניה, חזר הוא ריקם, פניו

לרצות. ממשיך
 בר־ לבין בינו להיכרות הביא הזה הרצון

 הוא במיוחד. יפה לא אך עשירה, לינאית
 שלם, בלב לא רב, זמן במשך איתר, יצא

בחורות מעדיף הוא כלל שבדרך משום

המאירי כוקי
 ולא עשירות בחורות על ויפות עשירות

הלב. חשוב מה אבל יפות.
 הצעות־ לה הציע הוא חודשיים במשך
 לו אמרה היא החודשיים ובתום נשואין,
 טבעת־אירו־ לו נתנה היא לא. למה שבעצם

 לקח הוא מתנות. מיני כל ועוד מזהב, סין
ה כל על להתחרט והתחיל המתנות את

עניין•
ש בשמחה, לו, גילתה היא שעבר בשבוע

 גדולה, מסיבת־אירוסין להכין עומדת היא
וה והקרובים המשפחה, כל את ולהזמין
קרובות.

 כל על לחלום מצירו, הוא, החל בינתיים
 מצא לא העניין וכל אחרות, חתונות מיני

ה את לתכנן התחילה הבחורה בעיניו. חן
 להימלט איך תחבולות חיפש והוא מסיבה,
ממנה.

 המסיבה בערב ומצא. — חיפש חיפש,
 הוא מצטער, שהוא לה ואמר אליה בא הוא
 ולא שלה, הגרמנית את טוב הבין לא
 שהיא חשב הוא ״פרלובונג״. זה מה ידע

 לו התברר במיקרה ורק מסיבה, סתם מכינה
ש לה הסביר הוא אירוסין. מסיבת שזוהי

מת לא בכלל שהוא מצערת, טעות זוהי
 נכון הבינה לא פשוט והיא להתארס, כונן
שלו. הצעות־החתונה כל את

ה את נכון הבין לא הבחורה של האבא
 על למשפט אותו תבע והוא שלו, הומור
הבטחודנשואין. הפרת
 בוקי הצליח רוט, רפי ידידו, בעזרת רק

 הטבעת את החזיר הוא מהמשפט, להינצל
לחופשי. ויצא שקיבל

ו חבריו, כל בפני מתפאר הוא עכשיו
הגרמנים. את לסדר הצליח איך להם מספר
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לדיאטה תחליף
ה הארכיטקטית קוריצקי, ציונה
 שנים כמה מזה העובד״ היפה, בלונדית

 חדלה שרון, אריה הארכיטקט אצל
שלה. השומן והורדת הדיאטות על לספר

 השיחה נושא היה זה שנים במשך
 זה על דיברה שהיא וככל שלה, העיקרי

 רזתה שהיא וככל יותר, רזתה כך יותר,
יותר. זה על דיברה כך יותר,

שהאח ואומרים הפסיקה, היא עכשיו
 בע- לשם, אברהם הוא למאורע ראי

 איינשטיין, אלונה של לה-לשעבר
ב אותה המעסיק ב״תדיראן״, מהנדס

אחרות. שטויות מיני בכל האחרון זמן


