
 נרשמו דם ביניהם. היד&ים על קבע לחתום
 טובה בשעה להתחתן, ועומדים לרבנות

הקרוב. ספטמבר בחודש טוב, ובמזל
 מה את בה ויעשו בארץ, יישארו אז עד

 לא, אני חופשת־הקייץ. :בפריס שנקרא
במיש- נמצא סבן ני כך, לזה קוראת הייתי

כסך עושה כסך
 מאוד חשוב דבר זה בסף לדבר, יש !מה

 מכירה, שאני מהיפים כמה ואפילו בחיים.
 מאהבה לחיות שאפשר תמיד ושאמרו
 איתי מסכימים ׳מהעצים, פירות ולקטוף
 עונה בעצם שהכסף אלה טרופים בימים

הכל. את
 שלא ובטח מאהבה, רק חי שלא מי אבל
 הוא מהעצים, פירות לקטוף מימיו נאלץ
חםידוף, אלברט של בנו חפידוף, יוסי

 נע שמחירם שלהם, הארנקים ומאיטליה.
 ל״י, אלפים לשלושת מאות שלוש בין

הבונד־סטריט. של סחנויות־ד,יוקרה נמכרים
 טוב, כי החיסידופים משראו זה. רק ולא

 ברובע בית ורכשו בלונדון להשתקע החליטו
העיר. שבצפון הנדון

 כסף כי חס־וחלילה, תחשבו, שלא אבל
בהחלט הם לא, בראש. להם שיש מה כל זה

חסידוף ויוסי כרפה
מזיק לא כסף

 זה חתונות במזל השבוע שאנחנו זה
 של הישירה באשמתו אם כי באשמתי, לא

 למישהו יש ואם הבלתי^אחדאי. קופידון
אליו. שיפנה אז תלונות,

 לידידיו מבשר שהחל הראשון הזוג בני
 האמרגן הם הקרובים, נישואיו על הרבים
כוכיץ. ליי־ מיקה היפה וחברתו כן ם חיים

 השניים, נישואיה אלו שיהיו מיקה,
 האחרונות השנים ארבעת במשך התגוררה
 שלה מחופשות־המולדת באחת באירופה.

 לשניהם, משותף ידיד דרך סבן, את הנידה
 איתו ניהלה היא רומנו. חיים הגיטריסט

 לאירופה ושבה ואינטנסיבי, קצר רומן
 קצר, רומן זד. שהיה ברורה ידיעה מתוך

עתיד. לו שאין ואלגנטי, חזק
 האמרגן הפתעה. לה חיכתה באירופה אך

 במטרה לפרים, עסקיו את העתיק הדינמי
 קניאל נועם הילד את להפוך מוצהרת

 שיחות- כמה אחרי וכך, בינלאומי. לחוזליטו
 לאמסטרדאם, מפרים תוך־יבשתיות טלפון
 השנייה בפעם שנפגשו ומאז השניים, נפגשו
נפרדו. לא הדווייה, בגולה
 תקופח התגוררו ביחד, ארצה באו הם
 עם כעת, לפרים. ושבו ברמת־אביב קצרה
ס דמים המצרי־יווני הזמר של בואו סו  רו

החליטו ופה וסבן, פיקה איתו באו לארץ,

סכן חיים
נותק לא הקשר

 כל בין מתרוצץ הערב, ועד מהבוקר רדו
 האוהבת, ומיקה חברות־תקליטים, מיני

 יותר, מאושרת היתד. לא שמעולם הטוענת
 לא פשוט היא הזמן. כל איתו נמצאת
מבינים. אתם ממנו, להינתק יכולה

הישראלית הפאשלה
 חסי■ דני של ואחיו זיסקונט, בנק מבעלי
 כשנה לפני שנשא לשעבר, נער־הזוהר דוף,

 לה והעניק זהכית בשם צעידה לאשר.
 לירות אלפי עשרות של בשווי יהלום

פמתנת־חתונה.
 בבתי- למד ילד בתור שכבר זה, יוסי אז
 וכשהיה שבאנגליה, בברייטון פרטיים יספר

 מכונית־ספורט ליום־הולדתו קיבל 18 בן
 לכל וניקר אם־ג׳י, מדגם ופתוחה לבנה
 מהשכונה אותו שהכירו ירושלים ילדי

 בדרכי הולך העיניים, את מה) אלא (רחביה,
 המישפחד. במסורת ממשיך ויאחיו, אביו

כסף. ועושה
 קודם נכה. אז ? כסף עושה הוא איך

 עם התחתן כשהוא פי כסף, לו היה ;כל
ה/ היפהפייה אשתו כ ר  בעל של בתו כ
 מחנזדיהודה, בשוק עיתונים למימכר דוכן
 לסדר יכול שהיה כסף במתנה קיבל הוא
 הכסף סידר למשל, לו, בחיים. אחד כל

מכו ושתי בנווה־אביבים, דירת־פאר הזה
____ ל׳אשה. ואחת לו אחת ניות,

 ד,מיש־ לימודי את סיים הוא אחר־כך ״
 בחודשי־ שהיתר, — אשתו את לקח פטים,
 לאנגליה. איתר, ונסע — ראשוניים הריון
 שכרו שבועות, כמה תוך בלונדון, שם,

 ויוסי פארק, בבלסיי דירת-פאר השניים
והשקיעה. מניות לעיסקי נכנם

 ששמו בכור, בן בינתיים ילדה בריכה
 שם על (אבי) אכרהם נקרא בישראל

 ענק־ ברכה קיבלה וכמתנה אלברט. הסבא
 על לדבר שלא כולנו. על הלוואי פנינים,

הילד. של שמו על שנרשם הכסף סכום
 חסידוף הזוג עבר הילד הולדת עם מייד

 הרבעים אחד בסנטיג׳והנס־ווד, להתגורר
 עם בלונדון. והיותד־יד,ודיים היותר־עשירים

אוטו מיני־סיינור מכונית צמודה, מטפלת
 לעשות ברכה יכלה יוסי, כמו ובעל מטית
 בשעות לעבוד ואפילו משוגעים, חיים

אבון. חברת של כדיילת־יופי הפנאי
 חסי- הזוג בני החליטו אלה בומים והנה,

 עורות, לעיסקי נכנסו הם כיוון. לשנות דוף
מספרד ארנקי־עוד בכמויות מייבאים והחלו

 חזרו זד,-עתה — עובדה הבילויים. מחסידי
 הצרפתית בריוויידה שעשו משגע מטיול

ובאיטליה.
 שאלה איזו ז הילד עם עשו הם ימה

 עם ביחד איתם, אותו לקחו הם טיפשית!
 שבטח כמו הכסף, הכל, אחרי המטפלת.

שלהם. הבעייה לא זו הבנתם, כבר

 רבים ישראלים. אלפי כמה חיים בלונדון
 מחפשים הם מה בעצמם יודעים אינם מהם

 תוקפו להם, אין עבודה הבריטית. בבירה
 לחצי* אחת פג שלהם רישיון־השהייה של

 להיות לעשות? להם נותר מה אז שנה.
 בבתי- עובדי־ניקיון או בימיסעדות, מלצרים

 שהתמזל מהם ואלד, פרטיים. ובבתים חולים
 בחנויותיה,אופנה כיזבנים עובדים מזלם,

רוד. בקינגס או סטריט שבאוכספורד

 פודיאקוב ■שראד
השלישית בפעם

 הסטאטוס את אוהב הוא לדבר, יש ימה
 הכי הגשש פוליאקדכ, ישראל הזה,

 מכירים ושכולנו מכירה, שאני מצחיק
פולי. בכינויו

 נשוי. להיות אוהב פשוט, הבן־אדם יכן,
 בפעם זה את לעשות עומד הוא עובדה,

השלישית.
 לשחקנית נשוי פולי היד, הראשונה בפעם

 התגרשה יותר שמאוחר גנור רינה היפה
 בשם ישראלי צעיר עם והתחתנה ,ממנו
אמרי בחברת־סרטים כמפיק העובד רפי/

 ובעושר באושר חיה היא וכעת קאית,
שבקליפורניה. בלוס-אנג׳לס

 ריקי הזמרת עם פולי התחתן אחד־כך
 וממנה שנים, מיסטר נשוי היה לה גל/

משנה. פחות קצת לפני התגרש
 את למצות גששנו הספיק לא ׳והנה,
 את כובל הוא וכבר לו, שניתן החופש

ה והפעם הנישואין, בכבלי מחדש עצמו
 עיראק, בת על אל דיילת היא מאושרת

 פולי עומד לה מישאל/ שדש בשם
 הבא הקרוב בחודש או־טדטו, להינשא

לטובה. עלינו
— נעימים לא מזיכרונות להיפטר וכדי

 פולי מנסה — שתרצו איך נעימים, כן או
גר בה שבשיכון־בבלי דירתו את למכור

 לריקי נישואיו שנות כל במשך
 יותר, גדולה דירה לקנות מנת

מחדש.
בהצלחה. שיהיה אז

 על- גל,
(ולהתחיל

פוליאקוב ישראל
הספיקו לא פעמיים
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 גרושה ירושלמית, שכונה תושבת שלושים,

לבן. ואם
 חודשים, כמה לפני לאנגליה הגיעה היא

 צעיר הכירה שם לפורטה. פרוטה ללא
 קוקניי מיבטא ובעל מגודל־שיעד בריטי
בדירתו. לגור ועברה בולט,

 בימיקצועו, טשפץ־יבתים שהוא הצעיר,
 עמד אבל ואוכל, מקובהמגורים לה סיפק

 תחפש הישראלית שהצעירה על־כך בתוקף
עבודה.
 ממושך, זמן במשך עבודה חיפשה היא
 מיים־ עברה מועדוני־הלילה, כל את עיברה
 כזבנית לעבודה התקבלה לבסוף עדות,
סירקום. פייקדילי שבסביבות החנויות באחת
 סיפק לא למיוחייתר, שהרוויחה הכסף אך
 לה פיתחה היא כי הנראה, כפל אותה

 רבים שישראלים ידוע, ישראלי תחביב
 הסחיבה אותו: מאמצים בחו״ל הנמצאים
 במילה להשתמש תרצו אם — או מחנויות,

גניבה. — יותר קשה
 בהנאה כרוך התסביך היה שאצלה אלא
 היתד, לסחוב. אהבה פשוט היא מרובה.
 בשביל אם כי עצמה, בשביל רק לא סוחבת

ממנה. מבקש שהיה מי כל
 ממקום־עבודתה יצאה שעבר בשבוע
 משחלף חברה. בחברת צהריים, להפסקת

 מנהלי־ החלו שבה, לא והיא ההפסקה זמן
 בסוף שבה כשלא מודאגים. להיות החנות
למחרת. אותה לפטר החליטו הם היום,

 החבר כריס, אל חזרה לא גם היא אבל
 כל עם והתקשר מאד שדאג שלה, האוהב
אותה. ראו אם לשאול מכריה

 לתחנת־המישטרה,־ לפנות החליט לבסוף
 בגניבה נתפסה חברתו כי לו הסתבר ושם

החנויות. באחת
 כל לו לספק ■מוכנים היו לא השוטרים

 המשיך הנאמן הצעיר אך נוסף. מידע
 משם שיגורש עד המישטדה, בתחנת לשבת
השוטרים. על-ידי

 וכעת שעות, 24 כתום רק שוחררה האשד,
 ככל תגורש, שבסופו למישפט, צפוייה היא

מאנגליה. לצמיתות הנראה,


