
תעריף
לצילומים

וידידות הרולד אלקיים, מאיר ג׳ינו,
בשפע מחמאות

הצ שלא אלו את לאכזב לא כדי רק
 באופו הבטיחו, הם אליהם. להגיע ליחו

 למרות כי בקבוק־שמפניה, מעל חגיגי
 דד בגלל בישראל שהותם את שהאריכו

 לכאן לחזור מתכוונים הם שלה, יפות-יפות
 ולמלא לטובה, עלינו הבאה בשנה שוב,

 במשך להם ימצאו לא שרק שהחמיצו. את
 שלה שהחתיכות אחרת, מדיגה איזו השנה

 אז, כי יותר. או.מתמסרות יותר חתיכות
בצרות. נהיה אנחנו לי, תאמינו

 את איריס למען עזב ׳מצירו, יורם,
 קיינ-' את שעוררה שלו, היפאנית החברה

 יופייה בזכות תל־אביב גברי כל של אתם
 אתם כאלה כמה הכל, ואחרי לעדינותה.

 ז יפאנית עם רומן להם שהיה מכירים
להס יכול מאמין שלא מי ובינתיים,

 יורם את ולראות עיר, של ברחובה תובב
 את ומפגינים ומנושקים חבוקים ואיריס
 להם שיהיה בריש־גלי. החדשה אהבתם

הבריאות! העיקר, במזל.
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ו את באמת צריכה הייתי נ י ־ ג׳ א ה  ו
 שיבואו כדי הפלטרס, להקת חברי רולד,

ומוחלט סופי באופן לי, ׳ויודיעו לכאן
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 והחסודות, הצנועות ישראל בנות שאנחנו,

ומת בעולם נותנות הכי בעולם, יפות הכי
לא כאילו בעולם. בקלות הכי מסרות

בגמר הפתעה חינוך
חופשי

עד־כדי־ טובים חברים שהם חברים, יש
 ילדים אפילו יחד. להם קורה שהכל כד

לחוד, אחד לכל כלומר, יחד, להם נולדים ,
 קרה, כד עצמו. יום באותו כימעט אבל ץ
 התל-אביבי לקבלן שעבר !בשבוע למשל, /
 נאורה, ולאשתו קולטון יאיר הצעיד 1
שיל לאנוש, של אשתו שושי, עם יחד 1 כימעט דנה, בשם בת־בכורה לו שילדה 1
 הם הזוגות שני עידו♦ את לבעלה דה /
 כמובן. טובים, ידידים 1
 החליט נולדה הזאת שהבת מאז בקיצור, /
 לא פשוט הוא לעבוד. ׳מפסיק שהוא יאיר 1
 שהוא ׳מרוב המוח את להפעיל מסוגל /
 אחות לאשתו הצמיד הוא הגג. עד מבסוט 1
 בינד שעות 24 שלהם ובדנה בה שמטפלת /
 של במועדון ערב־ערב ׳מבלה והוא מיה, 4
 החברים כל את ומזמין לבדו, יאנוש, |
 זאת, חשבונו. על לדרינק שלו הרבים ״
 מתכנן שהוא המפוארת מקבלת־הפנים לבד {
 השבוע. עבורם לערוד 3
 אחד בזמנו שהיה יאיר, את כששואלים {
 דווקא רצה אם בעיר, הרציניים הפליי־בויס )
 כבר יזה ״מה היסום: בלי משיב הוא בן, 1
 שהוא הבן־יאדם, בגילי?״ לאדם משנה, ן
 הרבה כבר עבר אבל 35 בן •בסך־הכל 1
 אחד. בדבר לפחות •משוכנע בחיים, ן
 :מתירני, חינוד ואצלו תקבל שלו הבת ן
 שקיבלתי כמו ״בדיוק וליברלי. חופשי /
 שלו שהחברים אלא מסביר. הוא אני,״ 1
 תגדל, רק הזאת שכשהבת היטב יודעים /
׳במדיניות שינויים מייד יערוך שלה האבא ו
ונראה. !נחיה שליו. המוצהרת החינוך /

 חוש־ההומור את הבין לא פשוט מנהל
שלו. המיוחד
 לשם כי האיש. להם סלח דבר של בסופו

 חוש- בעלי ■אנשים עם עניינים לו מה
 בכל- להם עשה הוא אבל מיוחד? הומור

 רק הסחה, אחוז 15 בצורת ג׳סטה זאת
מיכתב־למערכת. איזה עליו ילבישו שלא

 המחלקה ראש על בידי ישיש הסיפור את
ס מבט־ספורט, בטלוויזיה הפופולרית פ ל  א
 •הריבה כבר בבטן שומרת אני גילעדי,

 שסוף־סוף השבוע, שהתפשרתי, עד זמן.
 עליה לדווח שאפשר התפתחות התחוללה
בשימחה.
ה נשוי שהיה אלכם, אל ברקאי, לחוו

 האבודה הצוללת מפקד שהיה מי של מנתו
 אחרי וחצי, שנה לפני !ממנה התגרש דקר,

 נולדה שבמהלכן נישואין שנות שלוש
גליה. כיום, וחצי השנתיים בת בתם,

בירו לגור אלכם עבד הגירושין אחרי
 שב- בדירתה נשארה יחווה ואילו שלים,

מע להחזיק הצליחו הם ונד רמת־השרון.
 להרגיז מניסים כשהם בנפרד, אחד יכל מד,
 להופיע נחפז הוא נון־סטום. זה את זה

 כל אחר לחזר מסיבות־רעים, מיני בכל
 חווה, חיזור. השוות הירושלמיות החתיכות

 בצלחת, ידה טמנה לא היא אף מצידה,
 כשהיא אחרות, ׳מסיבות מיני בכל והופיעה

אחר. מחזר של זרועו על פעם בכל •תלויה
 כמה לה לשדך ניסו אפילו מזאת, יתירה

 אלא עין, עליה ששמו רציניים גברים
 היא פנימה, בלבב מקום, באיזשהו שכנראה
 הוא, לאלכס. אהבתה את נצרה בכל־זאת

 הכבוד- על לשמור השתדל מצידו־שלו,
 כולם לפני ׳והפגין שלו, המפורסם העצמי

 החברים אם־כי לו. ׳מזיז לא בכלל שזה
 ללא- לי סיפרו הזוג של הקרובים־קדובים

 מרתי- ממש גרושתו של שהצלחיויתיה הרף
אותו. חות
 לפני החליט, הוא ספורטיבי גבר כמו אז
 שלו הכל אחרי היא שחווה חודשים, כמה

 התבייש, לא חשבונות הרבח ובלי לנצח,
 למזלו כולו. הסיפור :כל את מחדש והתניע

 גילתה חווה גם כי רבים, בקשיים נתקל לא
שלו. עדיין היא שבעצם

 ושיחות, ויציאות פגישות כמה ובעיקבות
 יבואו הם השם ירצה שאם החליטו הם

 שאלכס אחרי מייד הנישואין, בברית ישוב
 במונטריאול. לאולימפיאדה מנסיעתו קחזיור

 כל את מחזיר החל כבר אלכם אז, ועד
 חווה של לדירתה מירושלים שלו החפצים

ברמית-השרון.
מאיחוד-המישפחות מאושר שהכי מי

קודם. רב זמן עוד זה את ידעתי
 קומפלימנטים, לקבל נעים תמיד מילא,

 חתיכים שני מפי מגיעים שהם עוד ומה
 חתיכות את שהטריפו וסכסיים, משגעים

 הקקטוס, דיסקוטק באי כל ואת תל־אביב
 תקופת משך ערב־ערב לבלות נהגו שם

בישראל. שהותם
 בעלי-המו- על השניים התחבבו בייחוד

ר, זיזי עדון מאי  להם לספק שדאגו ו
 וכך ולערבים. לבקרים :חדשות ■חתיכות

 או שג׳יגו, אחת פעם אפילו קרה לא
 אותה עם לילה יאחד לילה יפלו הארולד,
 בחתיכה הסתפקו הם הטוב במקרה חתיכה.

ב טוב, היותר במיקרה ללילה. אחת
יותר. לא אם שתיים

 החתיכות, יבין שם ■עפה תחרות ואיזו
 הפסבדו־כוכבים, של ׳בחסדיהם לזכות כדי

 מצד בייחוד המקוריים! היפלטרס סגני
 המקורית, הלהקה את ידע לא אשר הדור
המ האונלי־יו את שרה אותה שמע ולא

 ושלא בתור. נדחקו פשוט הילדות קורי.
 בתל- גברים שאין בגלל •שזה לי תספדו
 מה, אבל והותר. די יש לי, תאמינו אביב.
 ששרים גברים להיאמר: ניתנת האמת

 שאין. כמעט אישי באופן 0ת1ץ טסץ
 כל-כד הפילו והארולד שג׳ינו פלא אז

בדרכם? חללות הרבה

 כבר חדלה יפשוט היא לכם, אומר מה
 דווי" איריס הזו הבחורה להפתיע:אותי,

 לא- בבחורים שלה שהטעם !כמה דפקו.
׳■תה.מרתק. ממש זה ■עיקבי,

 מכופף- גלד איורי זה היה בראשית
 ומפורסם. פופולרי מקסים, חתיך המזלגות,
 או יותר מפורסמים מיני כל היו אחר־כך

דן וביניהם יפחות, ק ש נודע בינלאומי ר
 •מנהלת היא כאילו בחצי־פה, רמזה, איריס

סוער. רומן תו אי
 אחרים, לבין הבינלאומי הרקדן ובין

 של אחיו לוי, איציק •איש-העסקים היה
 ואביבה, שוקי מהצמד לוי שוקי הזמר )

 עומדים הם כי הצהירו, אפילו השניים
הארץ. את ולעזוב להינשא,
 הוא כפיים. על איריס את נשא איציק

 דדן החברה איד ומתבונן שעות יושב היה
 ליצנים מציירת שלו והיפהפייה כישרונית

ש לחברים מספר היה ואחר־כך עצובים,
 איריס, עם עובר שהוא במו כאלה חוויות !

שלו. בחיים עבר לא עוד הוא
 סובבה פשוט הבחורה לדבר, יש מה

 המשיך הוא אחר־כך וגם השכל. את לו
 הפרטי החבר עדיין שהוא לכולם ולספר
ל שלה מיססר-הטלפון את וחילק שלה,

 מי כל אך לשם. אליו שיתקשרו ידידיו
 שבתוכנית־ אירים של לביתה שטילפן

 זוכה היה לוי, איציק את ׳וביקש למ״ד,
 מי לוי? ״איציק חד־משמעית: בתשובה

?״ זה
 לראות אפשר ממש, אלה בימים והנה,

 רזה מתמיד, יפה והיא דוודיסקו איריים את
 של. בחברתו מתמיד, ומאושרת מתמיד

 הקריין בטלוויזיה, תוכנית-ד,׳ספורט מגיש
ארבל. יורם

 בן גיא, חווה, של הגדול בנה הוא הזה
 כי אלבס. של שרוף מעריץ שהוא ,12ה-

הבטיח הוא הביתה, חוזר שאלכס לכך נוסף

גילעדי אלכס
ניצזזית אהבה

 בצורת מוקדמת, בר־ימיצווה מתנת לגיא
 לאולימפיאדה. איתו יחד כרטיס־׳טיסה

וששון. שימחה המחודש, ובבית

 אחרי לנוח. רוצים אפנים שגם קורה
 כשיונתן אז ? לא בני־אדם, הם גם הכל,
 הם להינפש, ביקשו ליטאני והגי גפן

 האידיאלי המקום היא שאילת החליטו
 אי־ שבאילת שכחו הם מה, רק עבורם.
 קל- סככה, אפילו להשיג היום אפשר
 וללהקתם, להם חדרים חמישה וחומר

בנות־זוגם. פלוס
 בעיר המלונות לאחד הגיעו הם לבסוף
 הבריכה, שפת על ■בשלווה להם והתמקמו

 עושה והנמרץ הצעיר מנהל־המלון בעוד
 סיפוקם. על להביאם קדחתניים מאמצים

 חמישה לפנות הצליח הוא מאמץ אחרי
 גפן ממר באדיבות וביקש במלונו, חדרים
 במלונו. אותם לצלם שירשה הנופש,

מסוג שבקשות הוא ידע, לא שהמנהל ימה

גפן יונתן
מיוחד חוש־הומור

 הפיזמונאי-שחקן •אל להגיע צריכות זה
 זוכה כך ורק מיכתב־למערכת, בצורת

 לצילומים בקשות לגבי כי בעיון. הבקשה
 תעריף לגפן יש ספונטאני, באורח המגיעות

משלו.
 השיב הלהקה, עם קלה התייעצות לאחר

 להצטלם, מוכנים שהם המלון למנהל יונתן
 50 להם תן י שהוא אחד: בתנאי אבל
באירוח. הנחה אחוז

 אחרי המנהל, ציפה לא כזו לתגובה
 על ומחל עבורם, יעשה שהוא המאמצים

 לא- שהיו הרגישו הם גם לבסוף, הכבוד.
 ביקשו אפילו הם עובדה, בסדר. כל-כך
סולחה. ביניהם שיעשה נלסון מרפי

וה- התבדח, בסך-הפל יונתן לדבריהם,
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איריס
) יורם תפסה


