תינוק
במישרד
הבריאות
אם !אתם חושבים שלהיות ד,דוברת של
מישרד־הבריאזת הוא העיסוק היחידי של
!,כורה גנני ,אינכם אלא טועים .הגברת
הזו ,שעונה לשאלות של עיתונאים בטון
ענייני וסימפאטי ,הגברת הזו שאמורה ל 
נסות להסדיר עבור השר שלה ,ויקטור
שם־טוס ,את היחסים שלו עם אמצעי
ה,תיקשורת למיניהם ,היתד ,עסוקה במשך
בל תישעה החודשים האחרונים ,שבהם
היתד ,בין השאר גם אשת יחסי־הציבור של
מלון דיפלומט בירושלים ,בלהיות בחריץ.
כידוע ,כתום תישעה חודשי הריון יוצאת
האמת לאור .וכך ,לפני ימים אחדים הת
בשרו כל מוקיריה כי דבורה הביאה ל 
עולם תינוק חדש ,בשם ע מו ס.
דבורה חיה עם איש האוניברסיטה העב
רית עמיקם כהן ,מבלי שתהיה להם
כל אפשרות הלכתיות ליישם את יחסיהם
כחוק ,וכל זאת מפגי שהוא כהן )ודאי
הבנתם סבר ,לפי שמו( ,והיא גרושה.
ולא רק שהם אינם מסתירים את מצב-
היחסים ביניהם מפני הפרימיטיבים למי
ניהם ,אלא שדבורה גם עשתה מעשה של 
דעתי ,צריך היה לתת לה את תואר אם־
השגה בשבילו .לא רק בגלל זה שילדה
את עמוס על אפם ועל חמתם של הרבנים
והרבנות הראשית בראשם ,אלא ובעיקר
משום שניסתה להסביר את הנסיבות הד
מייוחדות של עמום שלה לאלפי נשים,
בראיון שנתנה לעיתון־נשים פופולרי.
אני ,באופן אישי ,בטוחה שהיא הצליחה
להזיז לכמה אנשים כד־וכך ברגים בראש,
בזכות הלידה של עמוס ובזכות הראיון
האמיץ והחשוב הזה שלה.
באמת כל הכבוד!

ילד מז ד קן
לבם השם דידי לוקוס אולי לא אומר
שום דבר .אבל אם תשאלו את הילדים
שלכם ,לעומת זאת ,הם יקפצו מייד מ־
שימחה ויספרו לכם שמזה כמד,־וכמה חו
דשים הוא משגע אותם בד,צגת־ד,ילדים
בילבי.
כי דידי ,פרט לזה שהוא אחיו הצעיר
והיותר־חתיד של הצייר יורם לוקוס,

דירי לוקוס ומיצי
דיכאון והיפוכו
הוא גם שחקן שהופיע תקופה ארוכה על
קרשי בימת הקיבוץ ,בתוקף היותו קיבוצ
ניק מנעו .אחר־כך הוא עזב את הקיבוץ
לטובת הגדולה שבערי ישראל ,ומאז הוא
חי לו באושר ברחוב גורדון בתל-אביב,
בדירה בוהמית ,עם חברתו מי צי והבן
המשגע שלה חן ,שניהם קיבוצניקים-
לשעבר מד,סוללים.
מה פתאום נזכרתי בדידי לוקוב ,תש־
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גירושין בפעם השנייה
מכל אלה שחגגו השנה את הסילווסטר ,היתה דווקא לאיש-
העסקים אסגר תומר סיבה אמיתית לחגוג .כי האחד בינואר,
עבור תומר ,שבשבועות האחרונים עלה לכותרות בשל הסתבכו
יותיו הכספיות ,אינו מציין סתם תחילתה של שנה אזרחית
חדשה .זהו גם יום הולדתו )ה־ ,30הפעם( .והאחד בינואר 1975
הוא ,לגביו ,ציון כפול :זהו גם יום גירושיו.
מאחר שעבור הרבנים ,האחד בינואר אינו חג ,הם בחרו
דווקא ביום זה כדי להכריז על כך שאבנר ועופרה תומר חדלו
להיות בעל ואשה.
ספק אם תומר ,ששמר על עצביו וביטחונו העצמי גם כאשר
נעצר על־ידי הטישטרה ,מתרגש במיוחד ממאורע מחודש זה
בחייו .הוא כבר מתורגל בלהתגרש מעופרה ,בפעם הראשונה
הוא התגרש ממנה שלוש שנים אחרי שנישאו.
את עופרה גיל ,יפהפייה מנס־ציונה ,בתו של הרב יעקב
גיל ,מי שהיה רב הבריגדה העברית במילחמת העולם השנייה,
הכיר תומר עם שיחרורו מהצבא .היא נישאה לו למרות הת 
נגדות הוריה ,שלא צפו לה עתיד מזהיר בחברתו של צעיר עני
וחסר־כל .משך שלוש שנים הם התגוררו בחדר שכור וחיו
במצוקה כלכלית ,עד שנישואיהם עלו על שירטון .הם החליטו
להתגרש .אלא שהגירושין החזיקו מעמד לא יותר מחצי שנה,
ואז הם שבו ונישאו מחדש .האהבה חגגה את ניצחונה.
מאז הפך תומר איש־עסקים מצליח ,שגילגל מיליונים בין
אצבעותיו וראה את עצמו כ״גאון פינאנסי.״ אלא שהכסף לא
הופך אנשים למאושרים ,אפילו אם הוא בא בכמויות.
תומר ,שהעתיק את מרכז עסקיו לתל־אביב ,הכיר לפני שנ
תיים את שיפרה ניידרמן ,התאהב בה והתגורר עימד ,יחד
בתל־אביב .אשתו ובתו נשארו לגור בחיפה .הרומן של תומר
לא נעלם מעיני אשתו ,אבל היא סירבה להתגרש ממנו.
היא טענה כי היא אוהבת אותו ,וכי תמתין עד ש״זה יעבור
לו.״ אבל הולכי־רכיל טענו בי היא לא הסכימה להתגרש מבלי
שתקבל חלק ניכר מרכושו.
הגלגל התהפך לפני חודשיים ,כאשר נעצר אבנר תומר בפר
שת השטרות של עיריית אילת .כל רכושו עוקל ,ונראה היה כי
הוא איבד כל מה שהיה לו .אז היתד ,זו עופרה ,שהגישה תביעה
לגט בבית־הדין הרבני בחיפה ,ואף הוציאה נגד בעלה צו־עיכוב־
יציאה מהארץ .אלא שאז לא היה תומר במצב־רוח לגירושין.
הוא טען כי אינו רוצה להתגרש ,וביקש מבית־הדין להשכין

אלו ? או ,את זה בדיוק אני הולכת לספר
לכם.
ישב לו הבן־אדם ,דידי בלומר ,עצוב
וגכא־רוח ביום השישי האחרון .אחר־הכל,
באותו יום עצמו מלאו לו  28חורפים ,ו
הרגשת זיקנה קפצה עליו באופן פיתאומי.
אפילו מיצי שאהבה ינפשו לא אמרה לו
מילת ניחומים אחת ,לא בעניין היומולדת
הפרטי שלו ,ולא בעניין זה שאולי היא
בכלל לא זוכרת שיש לו יומולדת .דבר
קצת משונה ,אחרי כמה שנים שהם ביחד.
וככה ,איך שהוא יושב וחושב לעצמו
איזה מזל שהיא שכחה ואולי כדאי שגם
אני אשכח מזה ,נפתחה לפתע הדלת וב
סערה וקריאות ״מזל־טוב״ עליזות נכנסה
אל דידי ומיצי הביתה כל העיר ,בכבודה
ובעצמה .וכשאני אומרת כל העיר — אז
זה כל העיר.
מי לא היה ש םז שמדליק קראום
היה ,והשחקן־מחזאי־תסריטן מוטי סה־
רס ,השחקניות אסיסה גור ואורה
שם־אור ,סוכנת-ז־,שחקנים לסיאה הון
בחברתו של ידידה השחקן יוסי שילוח,
העיתונאי אדם פריד ואשתו הצלמת
אריאלה שסיד .כולם היו שם ,ביחד עם
עוד איזה מאד,־חמישים מאתיים איש.
מי שבאמת לא היד ,שם זה אחיו הצייר
של דידי ,יורם ,אולי בגלל שהוא ואשתו
נאווה לא מצאו בייבי־סיטר לתינוק ה
חדש שלהם ,עופר.
וככה ,בעוד החברה נותנים עינם בכוס,
וממלאים כרסם במטעמים בנוסח הידוק
החגורה ,ובעוד כהנה־וכהגד ,מיצרכים ה
מרוממים רוחו וקיבתו של אדם ,ניגשה
בעלת־הבית ,מיצי ,אל החבר שלה דידי,
ולחשה באוזנו בשקט־בשקט ,כדי שאף
אחד לא ישמע :״יאללה ,דידי ,בוא נלך
הביתה.״ ללמדכם שחוץ מזה שהיא אשד,
טובה ובחורה מקסימה שאירגנה לדידי את
מסיבת-ההפתעה ,יש לה גם חוש־הומור.
וכך הצליחה בל העיר להוציא את דידי
לוקוב מדיכאונו ,ולספק לעצמה עוד מסיבה
:אחת בנוסח הימים הטובים ,שהעיר הזו
כל־כך מתגעגעת אליהם בזמן האחרון
ומאחלת לעצמה שישובו עוד.

עופרה תומר
נישואין וגירושין
שלום־בית בינו לבין אשתו.
 .אבל הזמן עושה את שלו .אבנר תומר שוחרר ממעצרו .ה
שבוע פתח מחדש את קומת המישרדים שלו בנזיגדל־שלוס בתל-
אביב .אפילו מכוניות־הפאר שלו ,שעוקלו על־ידי כונס־הנכסים,
הוחזרו לו .הסתבר כי הן היו רשומות על שם חברת־ההשקעות
הבינלאומית שלו ,שאין לה נושים ,והכונס לא היה רשאי לעקלן.
במצב זה ,ללא לחצים מבחוץ ,יכלו שני הצדדים להגיע סוף-
סוף להבנה ביניהם .שניהם הסכימו על פירוד ,ולרבנים לא נותר
אלא לאשר את הגירושין.

דש״ים מחו״ל
האמת היא שאני באמת משתדלת לא
לכתוב עליה שבוע אחר שבוע ,אבל היא
כל הזמן מתחדשת ומחדשת ,ואני ממש
מוצאת את עצמי בתחרות קשה עם ה־
דיילי־מירור .ומכיוון שאותי ,מכל מקום,
היא מפתיעה בכל פעם מחדש ,אז למה
■שהיא לא תפתיע קצת גם אתכם?
:נכון ,אני מדברת על ידידתנו פנינה
רהנסלדם ,סליחה גולן ,שפיתחה לה
קשרים מצויינים בלונדון טאון ,כשהקשר
המצויין והחדש ביותר שלה הוא עם ה 
מיליונר סיר צ׳ א ד ל ם קילור ,שחוץ מזה

איריס דווידסקו
מילים ומנגינות

שבדרך יפו תל־אביב בתל־יאביב יש גן
הקרוי על שמו ,וחוץ מזה שהוא נדיב
ידוע ,יש לו ,בין שאר העסקים שלו ,גם
את הכל־בו המפורסם בלונדון סלפרידג׳ס.
אז כבה .אחרי שבילתה עם קלור בפרים,
כמו שכבר סיפרתי לכם לפני איזה זמן,
שבה פנינה ללונדון ,והאדון קלור סידר לה
בוטיק בתוך חנות הכל־בו הענקית .ואל
תחשבו שזה כל־כך פשוט .בשביל לעבוד
בלונדון צריך רישיון־עבודה ,ורישיון-
עבודה לא כל אחד או אחת יכול לקבל.
הרי לכם הוכתה עד כמה מעריך הסיר-
המיליונר את כישרונותיה של הפנינה.
ואגב ,אם עד עכשיו תמהתם מדוע הת
פוצצה פצצה בסלפרידג׳ס ,הרי התשובה
לפניכם .איזו פצצה מוכנה לסבול שתהיה
לה פצצה מתחרה? אבל חוץ מכל אלה
חברים ,פנינה היא לא היפהפייה הישרא
לית היחידה שיושבת עכשיו בלונדון .יו
שבת לה שם גם איריס דווידסקו.
איריס ,לידיעתכם ,אינה מבזבזת את
זמנה לריק .היא כותבת מילים ומנגינות,
בשפה האנגלית ,ועומדת להוציא תקליט.
עם אורי ׳גלד ,יפהפה ישראלי נוסף ה
יושב בחוץ ,היא מנהלת כעת יחסים
אפלטוניים ,אחרי שהם מיצו ,כזכור ,את
כל האפשרויות האחרות ביניהם.
פרט לזה היא מתגוררת בחדר במלון
קטן ,ולא רואה בכלל אנשים ,פרט לאותם
ימים שבהם היא מדגמנת ,לפרנסתה .כי גם
דוגמניות צריבות לחיות ממשהו ,אפילו
בלונדון.
:אבל כדי שלא תהיה לכם טעות ותת-
עצבו על ליבכם יען כי נותרנו ללא חתיכות
בארצנו הקטנטונת ,אני רוצה לספר לכם
שאחת ,שחזרה אלינו ולו לתקופה קצרה
בת חודשיים ,היא מן היפות האמיתיות
שהיו לעיר הזו מעולם .הלא היא השחק 
נית ■מונה זילסרשטיין ,שמסתובבת
כעת ברחובותינו רזה יותר מתמיד ,יפה
יותר מתמיד ,וכמו תמיד מסתובבים הרא
שים אחריה ברחוב .י

