
ב״קול־ישראל״ מכוח
 אבל זה, על לחזור נמאס כבר בחיי,

7 ככה שזה אשמה אני מה
 הכי שהסיפורים לאימרה מתכוונת אני
 דווקא בשידורי־ישראל מתרחשים טובים

 עשר שמשלם ולקהל, הקלעים, מאחורי
 רק משאירים כרטים־מינוי, לחודש לירות

הברארה. את
 מכות־רצח, כלל האחרון שידור־המתח

היתר. וכל אמבולנס, משטרה,
 קול־ישראל של מחלקת־החדשות : המקום

בירושלים.
האחרונה. מוצאי־שבת :הזמן

 כאשר כחודשיים, לפני החל התסריט
 דת, לענייני קול־ישראל כתב גור, אילן
קריי והחסודה, הצנועה את לאשה לו נשא
 שהפכה, נתיב, גליה קול־ישראל נית

גור. לגליה הזה, האקט בעקבות
 איזה היה שלריבון־עולס נראה אולם
 הוא אולי לענייני־דת. הכתב עם חשבון
 בלא למעלה, שם אירוע, איזה על דיווח

 לא העיקר, כזה. משהו או מתאים, רספקט
 הבלונדי והחתן — החתונה מאז חודש חלף

 הטרייה, מאשתו להיפרד נאלץ והתמיר
 מע־ על להגן לצאת והשחרחורת, הקטנה

רכות־ישראל.
 נגמרים ביותר הארוכים המילואים גם
 אשתו לחיק החתן חזר וסוף־סוף פעם,

למערכת. גס חזר למחרת, האוהבת.
 כלומר, מעשהישטן. אילן גילה שם,

סיפור־שטן.
נגכי, משה הקוליגות, שאחד התברר

׳שחוו משיוות
המוות וק

 בזמן כי בקול־ישראל, החבר׳ה לכל סיפר
ה. האש אחרי חיזר הוא הבעל, של היעדרו

 בנוסח זה את סיפר שהוא היא האמת
ה בניסוח אסתפק אני אבל שונה, קצת

יותר. אלגנטי
 תפס האחרונה במוצאי־שבת :התוצאה

וב הפטפטן, ידידו את לענייני־דת הכתב
אמו עזל ממעמקיה רק לנבוע העשוי להט,

 מכות בנגבי הכניס טהורה, פנימית נה
 כדי אמבולנס להזעיק צורך שהיה כאלה,
 בלית־ לבית־החולים. הבחור את לקחת

 לשיג־ולשייח כדי ניידת, גם הוזמנה ברירה,
הקוצף. הבעל עם

 לא בכלל אני אותי, תשאלו אס אבל
לו. מגיע נגבי. על עליו, מרחמת

 משהו, שעושה אחד כל — פה זה מה
זה? על וידבר ילך

 שלא אחד כל :יותר חמור שעוד ומה
7 וידבר ילך הוא גס — משחו עושה

מגיעה השודדת
 חובבי אגודת חברי כל לתשומת־לב

חו הנסיבה פאולוצ׳י: כריסטינה
ש מה נוסף. לביקור הקייץ אלינו זרת

לעשות. יכולה מסורת
 תערוך, היא חוזרת, שהיא לפני אבל
 קטנה יום־הולדת מסיבת הבא, בחודש

לילדיה.
 שודדי־ים. מסיבת זו תחיה הפעם

 בחבריה להתחרות הנאלצת כריסטינה,
 וטירוף, בזוהר הבינלאומי בחוג״הסילון

 שודדי- ספינת מוזיאון־ימי באיזה מצאה
 אוצר השקיעה אורגינלית, עתיקה, ים

 והביאה צוות, בה שמה בשיפוצה. קטן
ניו-יורק. לנמל אותה

 יום־ההו־ מסיבת תתקיים זו באונייה
 במובן יבואו המשתתפים בשכל לדת,

:הכרחי פריט שודדים. בבגדי מחופשים

ת חקני ש שת ה מתגר

ס ליאורה בישראל,  בחורה היא מי
 לעבוד, לא גם לעצמה להרשות שיכולה
 מארקס. של לא מהקפיטל. רק לחיות

אבא. של
א אב בסב מקסימה וילה יש מיס ל

 תחנות שרשרת על בבר לדבר שלא יון,
 בתחנות- דומות. וזוטות ושם, פה דלק

 על מאוד מקפידים גניס אבא של הדלק
החי שאת ונראה ללקוח, אדיב שירות

 בבל שירות תמיד, לשירות הזה נוך
ש כמו בליאורה האבא החדיר מחיר,
צריך.

 קטן לסיבוב ליאורה יצאה זמן, לפני
ה דיזנגוף אוויר את להחליף באירופה,

בלונ נחתה יותר. רענן במשהו מורעל
 את הקדישה רצינית, בחורה וכמו דון,

ללי גם אלא לבילויים, רק לא זמנה
מודים.
 בקנסינג־ אנגלית ללמוד נרשמה היא

ה האזורים באחד הנמצא סקול, טון
תא לא לכך, ובנוסף הבירה. של יקרים
 לא ושם. פה עובדת גם החלה מינו,

העיקרון. בשביל כמו הכסף, בשביל בל־כך
 לה תפסה זרה, בעיר צעירה בל במו

 מטפלת — אופ-אר בתור ג׳וב ליאורה
שמר בתור גם עבדה ובתוספת, בילדים.

טפית.
 שלה השמרטפית הקאריירה אבל
 לדעת קשה האמת את מהיר. לקץ הגיעה
 אמם אולם הרחוקה. מתל־אביב מבאן,

 ליאורה על-ידי ששמורטפו הילדים של
 בחוט־ להתמצא התקשתה שהיא טענה

 הלילה שלאחר בבוקר שלה, רי־האיפור
! טפה. על שמרה ליאורה שבו

עוד. הוזמנה לא ליאורה :התוצאה
 בא למחרת הסוף. זה היה לא אך

 מעניין, סיפור ובפיו הטף, של אביהם
 עד רק מוכיח הוא — נבון הוא שאם
:השירות ברוח ליאורה חדורה במה

 ל- ליאורה אליו טילפנה הבעל, לדברי
 העובדה לאור בי לו הסבירה מישרדו,
 עם לצאת יובל לא הוא הקרוב שבעתיד

חד שמרטפית שימצאו עד לבלות, אשתו
ב איתו לצאת מתנדבת היא — שה

 הטף עם אשתו את להשאיר ערבים,
בבית.

לדבר. יש מה רעיון,

אזדמן אתי

תי את זוכרים  א
מן ל  ככוכבת או

 ז טיראן מיצרי של
 ב־ אותה זוכרים
 השונמית אבישג

 זוכרים ז בקאמרי
 בליזיסטרא- אותה

ז טה
מ אותה זוכרים

 בדיזנ־ הסיבובים
 ה־ והמסיבות ו נוף

 ומכל ז מטורפות
ו הבילוי מוקדי
ורו שזוכר, מי

הזי את לחדש צה
להתכו יכול כרון,

שלישי ביום : נן
 התגרשה שעבר,

וחו מבעלה, אתי
היפה למחזור זרת

החופשיות. פיות
ל נישאה אתי

 איש־ שלה, אקס
 חיל- של קומנדו

 רומן לאחר הים,
שכ הסערה סוער.

שנ לאחר חה
 אתי כאשר תיים,

 שמספיק החליטה
 והיא סערות, לה

 שקט קצת רוצה
ו יבשה ויבשה,

שקט.
 אם לקחה היא

ה בתה את כן
 והלכה יפהפייה,

השקט. אל
 יהיה שהוא לא
 עד שקט, כל־כך

 מכירה שאני כמה
העניינים. את

לא או
 מספיק לא כאילו האלה. הצרות כל את לסבול בשביל מברזל, להיות צריך הבן־אדם

 כל נגד ־יחידי, להתמודד, צריך שהוא כן־אהרץ, יצחק ההסתדרות למזכ׳׳ל לו,
מבית. צרות גם השבוע לו נוספו — חס־וחלילה לנצח, עוד ואולי — הממשלה
 התייצב שבן־אהרון כדי־כך, עד ביותר. חמור היה ההסתדרות, בבית שהתגלה מה
אלה. בימים המתנהלת החקירה בראש אישית

הוועה״פ. של מהבוסים אחד נגד מזכירה של תלונתה בעיקבות נפתחה החקירה
 מהעיתונות. לכם מוכר שהשם למרווד שמו, את תקבלו לא לא,

 לא מזכירה לאותה הגיש נודע ציכור מנהיג שאותו טענה בקיצור, התלונה,
הסנדק. כדברי לה, לסרב היתה יכולה לא שהיא משכנעת, הצעה נודעת

 בצרות. ולזכות לשכב, לא או — בעבודה בקידום ולזכות איתו לשכב ההצעה:
 שהוא דנן, הבוס אצל מימים־ימימה מינהג כבר זה המתלוננת, לדברי :מזו יתירה

 לחציו. תחת לשכב כבר נאלצה אחת. פקידה נלא ילדים, של שרשרת ובעל נעןוי כמובן
הפה. את לפתוח החליטה זה, במקום לשכב. לא החליטה הפעם, שלנו, שהמזכירה אלא

 או שודדים דיין. א־לה העין, על רטייה
ז שודדים לא

 המי־ומי, כל יהיו הסיפון שעל מובן
 של החברה בטורי לביטוי יזבה והאירוע

ואירו בארצות״הברית העיתונים גדולי
ומטה. טיימס מהניו-יורק פה,

 המתנות, את תאסוף היא זה ואחרי
 עניינים במה תסגור הרטייה, את תסיר

בדר אלינו ותבוא — נוספים שוטפים
ה המטפלת, העוזרת, הילדים, עם כה,

עוד. מה יודעת לא ואני אומנת
מסי עוד באן לעשות תרצה היא ואם

 לה ניתן בעייה. לא קטנה, שודדים בת
חסקה.

בכה למה
החתן?

 ־ביום כולם, לדעת שרצו מה בדיוק זה
 של החדשה בחתונת שעבר, שלישי

 אפריים של גיסו ליפוגיץ, צבי׳קה
קישון.

 בכלל. בבה לא שהוא היא התשובה
להיפך.
 לחשוב המכובדים לקהל שגרם מה

 של האדומות עיניו היו שחשב, מה
 מבבי, לא נגרם שזה ידעו לא הם צבי׳קה.

שינה. ללא מלילה אלא
ב נשוי שהיה מצליח קבלן צבי׳קה,

 אל-על, לדיילת קצר, זמן האחרונה, פעם
ריתי. בשם בקבע סרן עם התחתן
 מושבים החדשים, שהנישואים מובן

חרי טראומטית חווייה היוו שיהיו, בכל
ה גירושיו מאז שהתרגל, לצבי׳קה, פה

והדרור. החופש לחיי קודמים,
 של האחרונים ברגעיו להרגיעו, בדי

 החתונה, ערב ידידיו, אספוהו החופש,
 מסיבת־ לו אירגנו הנאמנות, ידיהם לתוך

בהלכה. רווקים
 דני של בדירתו התקיימה המסיבה
 הרווקים, בל בה והשתתפו חסידוב,

ש ואלה לרווקים, עצמם שחושבים ואלה
רווקים. להיות מתים היו

 מריקודים עייפו כשהבל בבוקר, בחמש
עצ את העליזה החבורה אספה ובולהי,
 לסיבוב־ יצאו ובולם העייפות׳ מותיה
 ולשיח־ תל-אביב, של בבארים שחרית
שם. החתיכות עם רווקים

 שהוא לי להאמין יבולים אתם אז
בכה. לא

?תוותן1
 מלא היד, האחרון שלישי יום בכלל
 ערב באותו שהתחתן אחד עוד וגדוש.

 המוכר ריכטר, יצחק עורך־־הדין היה
בשם יותר, מוכר הוא שבהם בחוגים יותר,

הילד. איציק
 נילי את לאשר. לו נשא 26ה־ בן הילד

 אביה עזרתי. מנחם של בתו עזרתי,
 מוצלח, ואיש־עסקים עמיל־מכס נילי, של

 לאיזה בקשר שנה כחצי לפני התפרסם
 קצת רק גדול, משהו לא במכס. הברחה
 מכל ל״י. מיליון חצי של בשווי סחורות

 קפדנים כידוע הם שלטונוודהמכס מקום,
 אפילו עין להעלים מוכנים ואינם גדולים,

כבד. קנס חטף ועזרתי קטנות, עבירות על
 עדיין זאת בכל שמשהו נראה אולם

 לפי לשפוט אם׳ הקנס, אחרי גם לו, נשאר
 בגן־האו־ שהתחוללה המפוארת, החתונה

ודא. של המזרחיים שבמבואותיה דנים
 לילד גם טוב, במזל להם שיהיה אז
לילדה. וגם




