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גט! תנו חנינה? רוצים

וחוצ׳ו דוקי

המכבים וקוטפת הכוננות קומו
 (״חוצ׳ו״) יגאל העבודה, בשעות

 באוניבר־ סטודנט הוא 21ה־ בן לנגנס
 הוא העבודה׳ שעות אחרי אבל סיטה.
נסי מלכות, איסוף — בתחביבו מטפל

 סליחה, וגודל. מין סוג מכל וכוכבות כות,
 חד, תמיד הוא המין וגודל. סוג רק

היפה. המין — ומיוחד יחיד,
דוק של בן שהוא חוצ׳ו, יצא בזמנו,

 סגנית עם המעלות, לכל נוסף טור,
 יצא לפניה, לוין. ציפי מלכת־המים

 מועדון־ בעל של בתו לוי, אתי עם
 שורה עם ולפניה, כליף. היפואי הלילה
ודומותיהן. ׳מלכות סגניות, של ארוכה

 חוצ׳ו של הפנינים במחרוזת האחרונה
 המים מלכת הוניגמן, דוקי היא

1972.
 הבחירה, לאחר מיד אותה צד חוצ׳ו

לראשה. דבוק עוד הטרי כשהכתר
 וחצי 17ה־ בת המלכה נעלמה ומאז,
 רק מעייניה כל החתיכות. שוק מאופק
.זה. וכל בה, ושלו שלה׳ בחוצ׳ו

 נערת־הזוהר שוורץ, ביאטריס גם
 למחרוזת־ השבוע הוסיפה התל־אביבית,

ה שמן: פניו שלה הפרטית הפנינים ז  חו
העיוור. הבינלאומי הזמר פליסיאנו,

 הם ביאטריס, של במחרוזתה הפנינים
 היא בם. להתכבד הראויים שמות כולם
 מייק עופרים, אבי של ידידתם היתה

 רגליו שהציג אחר וכל-כוכב בראנט,
הקודש. אדמת על

יצטרף. פליסיאנו שגם טבעי זה היה
 הקטן חוזה בשמחה. הצטרף והוא

 — השני למין הגדולה בחיבתו ידוע
קנ שהיא יוחנה, אשתו כאשר ביחוד

בסביבה. איננה גדולה, אית
הישראליות. את הוא מחבב וביחוד

 ז שואלים אתם להבדיל, יודע הוא איך
 רואה שהוא ומה איך. זהו ממשש, הוא

בעיניכם. אתם תגלו לא באצבעותיו,
 היתה מישש׳ שהוא האחרונה אז

הבלונדית. ביאטריס
משש. בני, משש

 אחר, עליהן. פרדסים בלי בקרקעות, חור
בסביון. וילות לבנות עבר

 תמיד נזקק המרובים שבעסקיו מאחר
ה בדעתו עלה הבנקים, של לשירותיהם

 יותר שהרבה בפשטותו, המבריק רעיון
 הלך משלו. בנק לו היה לוא לו היה נוח
 בנק ממניות שליש לעצמו וקנה כן אם

פויכטוואנגר.
בנה מרץ. ביתר בפעילותו המשיך עתה,

 ח־ ואת בצפת, בהר״כנען שיכונים
 את הגדיל בינתיים, בתל־אביב. סינרמה
 ל- בכך הפך אחוז, 51ל״ בבנק רכישתו
היחיד. שליטו
 אין היום, הסוף. התחלת היתה וזו
בטיח. לא אשה, לא בנק, לא ליוסי

 דואגים. לא אותו שמכירים חבר׳ה אבל
 שנית. ויזרח יחזור עוד שיוסי יודעים הם

תמיד.

בשמיים ויםיש דווקא
 להמשיך יכולים רוצים, אתם אם אתם,
להא התחלתי אני, ניבזים. כופרים להיות

 — זה רק ולא בשמיים. אלוהים שיש מין
 לו עושים מה מסתכל אפילו שהוא אלא

שלו. לשמיים מתחת
 עשה הוא מה תיראו אז מאמינים? לא

כופרים. לקבוצת
 יום־הכיפו־ ערב יצאו, האלה הכופרים

ב קל צום לעצמם לעשות האחרון, רים
 החג ובמוצאי וקפצו, מטוס, לקחו רודוס.

 העולם ברודוס, קל (צום לארץ. חזרו
).1830 הזד,

 של בעיניו מצא־חן לא שזה כנראה
חש לי עשיתי השבוע במרומים. היושב

להם. קרה מה ותיראו הנפש, בון
 ציונה נערת־הזוהר ברודוס, שם, היו

 גדעון שנים מזה וידידה טוכטרמן
 המד־ סוחרי־הזהב למשפחת בן פדני,

^ עים.
ל חזרה ציונה נפרדו. הם עכשיו אז

 בת־מיליונר עם כיום יוצא וגדעון בעלה,
 הוא מעניש, כשאלוהים מארצות־הברית.

בתקיפות. מעניש
טייסכינה, אורי ברודוס, שם, והיו

ופליסיאנו ביאטרים

דיין ואודי טליה

 אללויים, לאה בחברת באל־על^ לבואינג
 של אחיו של גרושתו

 מהפועל אלקיים, דני
תל־אביב.

נפרדו. הס גם אז
 עם היום יוצאת לאה

כתב כרזילי, אמנון
להי כדי ואולי הארץ.

הטיסה, מעסקי גמל
נהיגה. לומדת גם היא

ברודוס, שם, והיו
ואש גיא עמי הטייס

אירית. החתיכה תו
ב עוד. ואינם היו,
מתגר הם אלה ימים
שים.

אר־ דיילת שם והיו
בחב אורן, לאה קיע
אפ הטייס ידידה רת

כר־ארז. ריים
נפ עוד. ואינם היו,

במלואם. רדו
 נורית שם והיו

 בתה - רכינוביץ
 כורם־רבי- רחל של

ץ, בי  של ידידתו נו
 שהגיעה - דיין משה

 חיים הטייס ידידה, עם
רותם.

 1 נורית נפרדו. כן גם
מתכוונת. אני וחיים,

 נפרד שלא והיחידי
בנו דיין, אודי הוא
שממ שר־הביטחון, של

 1 לצד צמוד לחיות שיך
 במישקס טליה, אשתו

הנהללי.
 רק לי, תאמינו וזה,
 לא עצמה שטליה בגלל

 עם בבית נשארה חטאה,
 כשאודי התרנגולות,

העלי החבורה עם יצא
לרודוס. זה

חס יא לקח, תלמדו
שכמותכם. אמונה רי

אפשטיין יוסי

 שהיה אפשטיין, יוסי את זוכרים
בנק על בהשתלטות בזמנו מעורב

י פויכטוואנגר
 הבנק גמר זו, מהשתלטות כתוצאה

 לארבע נשלח ויוסי צעיר, בגיל חייו את
לבית״סוהר. שנים

על־ — יוסי השתחרר שנה, חצי לפני

 להעניק הסכים ואף — בינתיים תנאי
 ב־ עובד הוא כיום, רחל. לאשתו גט

חברת-ביטוח.
קשר, שום בלי לי, שמזכיר מה

נות לפיהן לאוזני, שהגיעו השמועות את
 מ־ יותר רבים אסירים אלה בימים נים

 לנשים מתמיד יותר רבים גטים תמיד
מתמיד. יותר רבות

 בתי־הסוהר, בקהיליית !למה כך וכל
 לקראת רב במרץ אלה בימים מתכוננים

 לטובה. עלינו ובא הקרב העצמאות יום
 או פחות יודעים, כבר האסירים מרבית

 החנינה, להענקת הקריטריונים את יותר,
לא. ומי יחונן מי ומעריכים
 בימים מתבצעות לי, מספרים והנה,

 בבתי- מרובות עיסקות״חבילה אלה
 בעבר שסירבו אסירים, לאותם :הסוהר

 כיום והמועמדים גט, לנשותיהם לתת
 מסויי־ גורמים מציעים אפשרית, לחנינה

 הם אם — ומהר הגט, את לתת מים
ה יום לפני החנינה את לראות רוצים

החמישים. עצמאות
 ליוסי, קשור בדיוק לא זח שכל מובן

 החנינה. בלי החופש מאוויר נהנה שכבר
נזכרתי. סתם

 עתה מוכן ,44 בן כיום שהוא יוסי,
 חדשה. קאריירה להתחיל ומזומן
עשי פרדסנים למשפחת שנולד הבחור,

ב מצעירותו. כבר זריז סוחר היה רה,
 בפרי-ההדר למיסחר נכנס ראשון, שלב

 עבר אחר, המשפחה. פרדסי על שצמח
לס- עבר אחר, עצמם. בפרדסים לסחור
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