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 נודע שבו מהיום חודשים. הזאת למסיבה חיכתה הארץ כל
ה הירושלמית ובעלת־הבוטיק לשעבר הדוגמנית כי מ ח ד נ  מ

 חיכו שימחה, אריה הרופא מבעלה, להתגרש עומדת פאיוןז
 הי־ שאמורה למסיבת־הגירושין, בקוצר־רוח ומכריה ידידיה כל
מעודה. ירושלים העיר שידעה מסיבת־המסיבות להיות תה
 גירושין בהליכי השרויה ונחמה, התארכו שהחודשים אלא ■

 אותה שמכיר מי שכל אלא כחוק. נשואה עדיין מבעלה, מייגעים
 דבר. לכל כגרושה מרגישה היא — חוק לא או שחוק יודע

 טעם אין כי אותה לשכנע הקרובים ידידיה הצליחו לכך תודות
 את לערוך השעה הגיעה וכי הרבנות, של לאישורה לחנות

הסייוחלת. המסיבה
 לכבודך. מסיבה אנחנו נערוך הידידים, הבטיחו וכשאתגרשי,

הש מייוחד, באופן החיים את שאוהבת כאשה הידועה נחמה,
 החדשה בדירתה כינסה האחרון השישי וביום כמצופה,. תכנעה,

 בהרכב שבאר ממכריה, עשרות בירושלים ז׳בוטינסקי שברחוב
 שכונת על לדבר שלא ושמחה, צהלה ירושלים והעיר מלא.

הא הסטריאופונית המוסיקה עצמו. דבוטינסקי ורחוב טלבייה
 תושבי מעיני שינה הדירה נחמה של מדירתה שבקעה דירה

 שהשכנים עד־כדי־כך הלילה, של . הקטנות לשעות עד הרחוב
 את שניתקו על־ידי־כך המסיבה את להפסיק לבסוף נאלצו

החשמל.
 יפים היו. היו? יפות הזו? העליזה במסיבה חיה לא רמי

 צה״ל שתרם זגולש ומשקאות, המלך, כיד אוכל היו. היו?
היה. זו; גם — במסיבה אורח קצין־בניר, דרך

 מכל ואנשים וחיזורים, מטרפת, ומוסיקה מצב־רוח, המון
 וצבי הקר צכי הארכיטקטים למשל, כמו, הציבור שכבות

 בחברת שבאה לנטיצקי מלי הארכיטקטית או זילברשטיין,
הארכי על לדבר ושלא הוא, גס ארכיטקט שור, רמי ידידה
בחב למסיבה שהגיעו היחידים בין שהיה קפלן, אורי טקט

שלהם. החוקית רת
 רשות אנשי היו החוקיות הנשים עם שבאו שניים עוד
 אך יוספה. אשתו עם שבא יכין, חיים הקריינים השידור

 ב־ כך על להכריז שוכח כשאינו חתיכות לצוד ■דדי־ססס יצא
ממח לחלוטין שחחלים פירסט, אורי גס והיה קולי־קולות,

דפנה. אשתו עם יחד לתו,
נפקד. לא גזית, גכי הזה, היום ומגיש עורך של מקומו גס

 מיש־ עובדת מנטקכיץ', גילה של בחברתה למסיבה בא גבי
ל בית־חחרושת בעל גם והיו ירושלים. בעיריית רד־זזתיירות

 לסיומה הולמת מסיכה היתד, זו
 ואש. ניקוי הפופולארית תוכנית־הטלוויזיה

טו רוזן, עליזה :התוכנית שחקני כל
 לכ-ארי, שמעון גל, דוכי צפיר, ביה

כי אלמוג, ואהרון קונודטי שבתאי
 רבקה על לדכר שלא שם. היו לם

 נערכה שבאפקה ישלה שבווילה מיבאלי,
המסיבה.

המוקד הצהריים בשעות החלה החגיגה
 טפם נשיהם, על התוכנית, אנשי מות.

 של לביתה הגיעו שלהם, וחיוודהבית
 שבחבורה מהנשים אחת כשכל רבקל׳ה,

 מעשה־ידיה תבשיל או מאפה איתה מביאה
קולקטי ארוחת־צהריים לצורך להתפאר,

בית.

אחרון
הרווקים

הפעילי□

 וחב- קירשנכוים, מוטי המפיל, גם
 אלי־ והצטרפו נעדרו. לא אסל יעקב מאי
 (ושל ראש ניקוי של המערבת חברי הם

 ופרוייקה גיב קובי )הארץ זו מדור
 כולם הטכני. הצוות אנשי וכמובן ידון, ס

ובני-זוגם. בנות על —

 לבלות אמוייס שהיו נשואים גברים כמה שם היו וכמובן
 במילואים עצמם מצאו או אי־שם במילואים סרב-חשבת את

 מיספר של הצמודה בחברתן מוסאיוף, נחמה של במסיבה דווקא
 רבותא. שום אין כידוע, מה, אבל ומבוקשות. ידועות גרושות

מסיבה. בכל למצוא אפשר כאלה

 מישפהתית באווירה ■שמתנהלד, החגיגה,
ה הערב בשעות הסתיימה ובנאה, כיאה

ו *רוצים, אך עייפים כשכולם מאוחרות
נקיים• בדאש־ם — העיקר

 מיעוט בארץ שקיים מפנימה אני נכון,
 איזה יש גבר כל ושעל נשי, ורוב גברי
 או חי אותו לטרוף שמוכנות נשים עשר

שתרצו. מד, בל או מלח בלי אותו לאכול
ש מסכימה שאני זה בגלל דווקא אז

 באמת אבל אותי׳ תהרגו כך, אומנם המצב
 כל■ ■הם למה מבינה אני אם אותי, תהרגו

מתאמצים. בך

ואשתו־לשעבר טוכטרמן כני
!לנוח לו תנו
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 בקצב זה את עושים הם לכם. אגיד מה
ירקוני יפה הזמרת ת פח ש מי בני היסטרי,

שב בבתי-הקפה קבוע באופן יושבים
 שעדיין בפיאנדבאריט מסתובבים אופנה,

 כמו למסיבה ממסיבה רצים נסגרו, לא
 סיפרי* שלושה יש מהם אחד לכל מטורפים.

 לקנות ששים המיר זהם מינימום, טלפון
 לעייפה, עמום שלהם היומן הרביעי. את
 כדי למזכירה הזקוקים מהם במה ויש

 ל5 אחרי לי, תגידו אז פלונטרים. למנוע
 : וביית ? כוח להם יש איו :אל״ף — זד,

ז להתאמץ צריכים הם מד, בשביל
 לעשות הנשי למיעוט יתנו ■שלא למה

 שהמיעוט למה ? בשבילם העבודה את
 בבתי־הקפד, קבוע באופן יישב לא הנשי

 שעדיין בפיאנו־בארים יסתובב שבאופנה,
 ויחזיק למסיבה, ממסיבה ירוץ נסגרו, לא

המזכי על או.קיי., סיפרי־טלפון? ארבעה
מוותרת. אני רה

 ז זה את עושה כן הנשי המיעוט ימה,
 צודקים, אתם זה? את עושה איך ועוד
 כני כמו אחד רואה כשאני אבל בחיי.

 מד,דוגמנית מבוקש גרוש טוכטרמן,
 כזה אחד רואה כשאני טוכטרמן, ציונה

 יעסוק שהוא מרוב אותו רואים שבקושי
עליו? חבל לא הלב. לי כואב חתיכות, עם

 מנהלת־ עם לגמור הספיק לא עוד
 עליו סיפרו וכבר גל, ■אורלי החשבונות

 לחוכיץ/ יונה עם לדרום־אפריקה שנסע
ב ניראה וכבר .לחזור׳ הספיק לא עוד

 כול• אירית הזמרת של הצמודה חברתה
 זה וגם הטהורות. הנשמות מלהקת קא,

 לכולם והראה הלך הוא אז לו, הספיק לא
 הדוגמנית עם ויצא באמת, כוחו גדול במד,

גולדפרג. הלי והפופולרית הצעירה
 א־תה גם נשאר לא ■הוא דאגה, אל אבל

 ■אולי מתרוצץ. שוב הוא כעת מדי, יותר
 ■ותטיל בפינה לו שתארוב מתנדבת איזו יש

 הוא הבחור, על רחמנות רשת? עליו
למנוחה. כבר זקוק באמת

 אנשים בחברת י ימיה רוב . את בילתה
מאוד חשובים ואנשים מאוד. חשובים
בלהכחיש הזמן מרבית כידוע עוסקים

 אם אז השני, המין בני את מכירים שהם
למד, אז מותר, מאוד חשובים לאנשים

מקום מכל תמי אסור, יהיה שלאורית,
מכחישה. אינה

ירקוני ויפה אורית תטי, רדתי,
בסז־ט־נע חתונות

מוסאיוף נחמה
תרועה ענות בקול גירושין

 מישרד־ראש־המנז־ ואיש קירשטיין, כייר הצעיר פלסטיק
 ושרה חוץ, תוצרת חתיכה של בחברתה ליטאני, דני שלה

 ששיגעה וינר, דני רופא־השיניים של אשתו־לשעבר וינר,
 כשהיא לבד, הביתה ללכת המדיפה אך השכל את הגברים לכל

הביתה. אותה ללוות הצעה כל חכל־וכל דוחה

 החוצה כולם יצאו ארוחת־הצהריים אחרי
שגולתכ ספורט, תחרויות עורכים ,והחלו

 שהתנהל הכדורגל מישחק הוא ■הכותרת }
 ניצחו ובו המבוגרים, לבין הילדים בין

הילדים. }לבסוף
 מהספורט, הניקוי־ראשניקים כשהתעייפו

 בהדר־ שמו הילדים את הביתה. נכנסו
 ולהשתולל לצייר השחק, להם ונתנו הילדים

 בחדר- ישבו הגדולים, ואילו כאוות־נפשם,
 מכולם האהוב במישחק ושיחקו האורחים

 העלאת שכלל נוסטאלגיה, והקרוי כולם, על
מהתוכנית. קטעים והקרנת פירקי־זכרונות

התור לפי
ירקוני. שייקה איש-ד,עסקים ובעלה
ירקו במישפחת להירגע הספיקו לא עוד

אורית, הבכירה הבת של מנישואיה ני ,

 המישפחה בחוג כשכועיים לפני ,שנישאה
ה הבת באה וכבר שוחט, יגאל לטייס

שי את מזמן לא שסיימה תמי, אמצעית .
 שאם לאמא־אכא והודיעה הצבאי; רוחה י

 רוצה היא גם לה. גם אז מותר, לאורית
אסור? יש, הה להתחתן.

 ש־ בזמנו הכחישה שאורית אומנם נכון
 יגאל בשם כזד, אחד מבירה בכלל !היא

 לחוד. ומציאות לחוד הכחשות אבל שוחט,
שאורית לשכוח לא נא מזה. )וחוץ

 רוצה היא שלו האיש את מכירה שהיא
 סטודנט־ הוא שלה המיועד החתן■ להינשא.
 צרפתי. אלעד בשם ירושלמי לרפואה
 ולא לאורית ויתרה יפה שאם ואומרים

 הרי כלבבה- ראוותנית חתונה לד, ערכה
 תתקיים והפעם תוותר, לא סבר היא שלתמי
וכדין. סרת חתונה חגיגת

 שבוע־ בעוד תודיע הזד, בקצב לי- תשמעו
 רדתי, החיילת הצעידה, הבת גם שבועיים

מושלמת. תהיה וד,שימחה מתחתנת, שהיא


