
 השמירה
! שומרו של

מת שהבחור חלילה, תחשבו, שלא רק ^
שומרון דן תת־אלוף חזר השבוע בטל. י

ב הבונדס עבור מוצלח מסיבוב־הופעות
 בימים בהתחשב קל, לא זה וגם אירופה,
בינלאומית. אינפלציה של אלה טרופים

 גיום־המילואים לתרגיל היישר נחת הוא
 בנמל- מקבלי־פניו וביו צה״ל, של הגדול

 גם כמובן יהיו האחרונה, בשבת התעופה,
 החמודה גרושתו שלו, הקטנות נשים שתי

ענת. החמש בת ובתם מירי
 בחר מליבם, פורצת השמחה בעוד אך

 כדי זו בשעה דווקא אלמוני פורץ לו 1
 ויתקין שברחוב מירי, של לדירתה לחדור ן
 לדירה מירי כששבה וכך, ז׳בוטינסקי. פינת 1
 לה היה נדמה כימעט־מלוכדת מישפחה עם י

 סידרה הרי היא כי הפוך, קצת שהבית
דני. לכבוד יפה־יפה אותו
 הנשית האינטואיציה לכפו אגיד מה

נכנסה היא לעבוד. התחילה מירי של

 לא עסק פה לה שיש חדש, רעיון מירי
 סכס־מאניאק עם אלא פורץ סתם עם

רחמנא-ליצלן.
 בדחיפות צילצלה הנרגשת מירי־קולומבו

 — שומו־שמיים אך תל-אביב, למישטרת
סב שפקעה עד לבוא. בוששה המישטרה

 השפופרת, את הרים הוא דן, של לנותו
 תוך — פלא זה וראה למישטרה טילפן

 ושוטרים ניידות במקום היו דקות שתי
 וכל אקדחים מנסים, באזיקים, מצויירים

בסרטים. כמו הפיצ׳יפקעס,
 לא כמובן הם הפורץ את להון, מהון
 ורבע שלוש היתה כבר השעה אך תפסו,

 מאשר יותר כעת מתאים ומה לפנות־בוקר.
 כמה העירו קטנה? מסיבת־פריצה לערוד
מה מירי, של השכנה את ובייחוד חברים

 בבית יש הזאת לשכנה כי שממול. דירה
ו בני־בסקרוויל, סטייל כלבי־אימים שני

 *ומולדת
הסילון בקצב

נתן אייכי
לאורחים מעדנים

היחסים בתחום ניסיון יש בכלל, למייק,

 את שבלע כמעט לרקוד, אותה להזמין סוף
 שח־ כשגילה הפתעה, מרוב שלו הפיים

 יותר של לגובה מתנשאת היפה אוסטרית
 דיפלומטית באדיבות והוא ממטר-שמונים,

הטיבעי. לגובהו חזרה ׳מייד התקפל
 היה מבסוט, היה כן שלעומתוידווקא מי

 צמוד שהיה בכבודו־ובעצמו, ספן־השלום
 : מלכת־המים־ סטאנדרטי, בגובה לחתיכה

 : ב־ לי שסיפרה חידה, אורלי הדוגמנית
 ן עם שמצאה המשותף התוכן על אושר
להם. שיהיה לבריאות אייבי.

ש העליז, היווני לה הבטיח אינטנסיביים
 זה, בהודש 24ב־ לחיפה אליה יבוא הוא
 בדיוק הזה בתאריך כי יומולדת, מתנת עם

 נשבע הוא המאדם. של יומולדתה נופל
 כך לשם יצטרך אם אפילו יגיע, שהוא לה

 מוכנה מצידה, היא, נחיתת־אונס. לבצע
שיבוא. רק מסלול־המראה, לו להכין
 יגיע לא שהיותי באמת שמחכה מי אבל

 אשר פרנס, יחיאל הצעיר הסוחר הוא
 את לו שהבטיחה ציפי, אחרי במרץ חיזר

ו חיכה הבחור ברודוס. האחרון הלילה
 שם התגלח, התכונן, האחרון, ללילה חיכה

וכש לישון, הלך נח, אפטר־שייבים, טון
 בלי בתל-אביב עצמו את מצא התעורר

 לא זד. החיים שנאמר, בטיח. ובלי ציפי
פיקניק.

ה המובטחת שבמסיבה זה שבטוח מה
 סטריפטיז, לארוחת־בוקר יקבלו אורחים

 ציפי כי ומסרים, הרפייה חילוץ־עצמות,
ב במייוחד שיגיעו היפים שכל החליטה
 י יתאכזבו. לא ומהשפלה, מהצפון שבילה

 על משהו עוד לדעת רוצים אתם ואם
 בסוד־בסוד, לכם, לספר יכולה אני ציפי,

 הבוטיק את למכור גם החליטה שהבחורה
 לתל-אביב. ולעבור שבחיפה, שלה המצליח

 במדינה,״ לעשות מה עוד יש אצלכם ״רק
 יודעת היא כי בעצב. באוזני התוודתה היא

 שם יכבה חיפה, את תעזוב שהיא שברגע
והיחידי. האחרת מאור־הגולה

 יתנקמו עוד שהחיפאים לנו חסר רק
 ליליות בתל-אביב, שתעשה ומה בגללה. בנו

יגידו.

של! 13וה־
 מייק יחסי-הציבוד איש מיודענו בחיזור

ל מתרווק כידוע, אשר, סטולוכצקי
חודשים. כמה זה חלוטין

שומרון ודן ענת מירי,
למחזרים לוח־תורנויות

 החדר !חזיז־ורעם והנה הקטנה, של לחדר
 שפוך והארון תלושות המגירות מבולגן,

 אבל נעים, לא באמת זה נו, הריצפה. על
 בכל שהנה, שמחה דווקא היא שני מצד
במשהו. צודקת היא גם אחת פעם אופן
 במה בטוחים היו כבר שהם אחרי אז

 סירטי כל את ודן מירי להם שיחזרו שקריה
 מחפשים והחלו ושות׳, וקוג׳אק קולומבו
 מהפיג׳מה שחצי שגילו עד בבית, עיקביות

של במוחה שהעלה מהם נעלם, ענת של

 תוכניות י
סיס חני אצר

 ומתחממת מלוכדת פיק מישפחת בעוד
שנד. אחרי מישפחתית, באידיליה בנחת לה
 נוספים פירודים וכבר נסיעות* בלי של

 אלא חלילה, בנישואין, משבר לא בפתח.
נסיעות. שוב

שמ מידית ישבה איך זוכר לא מי
 של הנאמנה העיתונאית רעייתו אור,

 לדרוך ניסה שלד. שהבעל בזמן צכיקה,
 כתבה בודדה, ישבה ? בניו-יורק כוכבו את י*

 וטילפנה למיכתביס ציפתה שלה, הספר את
 סטייל לאלוף־נעוריה בשבוע פעמים שלוש

טרנסאטלנטי.
מתנות, עמום לבסוף, אליה חזר כשהוא

 שוב הם ומאז ענקית, מסיבה עשו הם
מה חוץ נורא, להם וטוב הזמן כל ביחד
 כל אצל שקורה כמו להם טוב שלא ימים

עצמו. את שמכבד ומתקדם משוחרר זוג
 נסיעה לפני מירית עומדת הפעם והנה,
מפיקים. עם להיפגש כדי וללונדון, לפאריס

שכתבה, תסריט לפי סרט להפקת בקשר
 לשם בארץ, לבדו יישאר צביקד, ואילו ^

שינוי.
 המשותף סיבוב־ההופעות את סיים הוא

 במרץ כעת ומתכונן ירקוני, יפה עם שלו
שבה בטלוויזיה, שעה בת תוכנית לקראת

 מה לה שאין מירי את הרגיעה תמיד היא
 לחדור יעז פורץ איזה מפורצים. לחשוש

ש חיות־טרף שתי מסתובבות שבו לבית
עולמות. ירעישו הרי הכלבים כאלה?
ב היה כשהפורץ אך היה, באמת וכך
 כשהגיעו ואילו נחו דווקא הם עבודה

 כאלה, בנביחות פתחו הם כוחות־המישטרד.
התעוררו. השכנים שכל

 וענת שמירי חושבים אתם אם בקיצור,
 י'בידכם. טעות הלכו, שכולם אתרי נרגעו

 לחזור במקום וכך, עליהן •לשמור נשאר דן
 לא הוא המישפחה, בחיק ולהירגע ,ארצה

 על חשב ורק הלילך! אותו כל עין עצם [
 עבורו. שהכינו המקורית !קבלת־הפנים

 זה יודע, לא שלנו שהפורץ־הנוצץ מה .
 לדילמה הדאגנית מידי את הכנים ושהוא
 בתור דן את רוצה היא אם כי [קשה.
 של בסופו תצטרך הרי היא צמוד, )שומר

 שניהם זה ואת בשנית, איתו להתחתן [דבר
 כי כרגע, לעשות כל־כך מעוניינים לא1

 מצד נפלאים. חברים הם גרושים [בתור
 הם גם מירי, של המחזרים שאר )שני,

בחינם. לשמור ירצו [לא
 ברבים, לפרסם זה בטוח שהכי מה אז

 הפריצה שבשעת העיר, גנבי כל לידיעת
 לירה של כולל בסך ממון בבית היה

 וכתוספת אגורות, ועשרים אחת ישראלית
ש הקטנה, ענתי של קופסת־התכשיטים

 והזכוכית. הפלסטיק עדיי טהרת על כולה
 לבית להתפרץ אותם שפיתה מה זה ואם

יכו הם אז מבוהלות, נשים שם ולהשאיר
להם. להתבייש לים

משיריו. וישיר אמנים יארח
 שאם היא, הפיקים של המקורית התוכנית

 הציבורית, הוועדה גם ותרצה השם ירצה
 באייתוי־ ישראל את לייצג ייבחר וצביקה

 השניים יוכלו אזי לטובה, עלינו הבא זיון
ה התחרות תיערך שם בלונדון, להיפגש

 תרצה ולא השם ירצה לא אם אך שנה.
 בחו״ל סיורה את האשה תקצר הוועדה,

בארץ. שלה לצביקה ותשוב

 יש לרודוס המפורסם הטיול חוזרי בין
מ התאוששה לא שעדיין לפחות, אחת,

ה הבוטיקאית זוהי אי־השושנים. ניחוחות
 דניאל של גרושתו רום, ציפי חיפאית

 נבחרת שחקן שהיה מי רום, (״שמילו״)
מדריד־טניס. וכיום הכדורגל

 כזאת אחת היא שציפי תחשבו שלא רק
 פשוט, כי שטות. מכל בקלות שמתלהבת

 אז אחת, כל על עובר לא עליה שעבר מה
מהי להתאוששות ממנה מצפים אתם איך
 בחיזוריו הסתבכה היא שברודום אחרי רה׳

לוהט? יווני טייס של הנמרצים
 היה היווני כשהטייס ברודוס, נפגשו הם

 אכרמוכיץ. אכי המיסעדן של אורחו
 הוא אבל עליו, השתגעו שכולן מובן נו,

 ציפורה לעשות? מה ציפי. על רק השתגע
 לעשות שיודעת אחת בתור ידועה הרי

 אותה לשחק השתדלה עוד היא ושם שמח,
 מופע לחבר׳ה נתנה אפילו היא שיותר. כמה
ל פעלולים מלווה ריקודי־בטן, של חינם

 עדיין שהיא יראו שכולם כדי מיניהם,
בפורמיה.

יומיים אחרי הסוף. היה לא זה אבל

:

רום ציפי
לטייס מסלול־נחיתה

השלו□ ספן
 ,13 המיספר לכם אומר מה יודעת לא
 נתן אייכי שאצל שתדעו הזמן הגיע אבל
ה המסיבה לעריכת הקבוע התאריך זהו

ה השבת במוצאי שנערכה זזו חודשית.
במיוחד. חגיגית היתד. אחרונה,

 לבית הגיע הכוכבים בצאת הלילה בחצות
 מצוייד כשהוא הקטן־אבל-גדול, ג׳יכלי

 את הושיב הוא איציק. באקורדיוניסט
 מהמיטבח סירים לקת השטיח, על כולם

 אייבי התיפופי. כישרונו את מייד והוכיח
 מהפינג׳אן, הל עם שחור קפה לכולם מזג

 לבש והבית ציון בשירי פצחו הגרונות
מקיר־אל-קיר. שטיח על קומזיץ של אווירה
 סתם לסיים אי־אפשר כזאת מסיבה אבל

 לפנוודבוקר, בשלוש וכך, קומזיץ. כמו
 עם שלישי סיבוב עשו כבר שכולם אחרי

ל הגיע מפה־לפה, שעבר קנקן־הוויסקי,
 אריק הגרמני מפיק־הסרטים דירה

 חתיכות בחמש מצוייר כשהוא כראומן,
־בינלאומיות.

 נם- איתר. הביאה לתרבות התרומה את
 האוסטרית, השגרירות של פחת־התרבות

 חתיכה עם שהופיעה מאופר, כרכרה
 אנה״ בשם ,19 בת יפהפייה אוסטרית
 ברומא. אוסטריה שגריר של בתו מריה,

אחריה זימר בציבור, שרים כולם ובעוד




