
 שהיד, חודשים כמה ׳שלפני זוכרים אתם
•שהז ■כזה רציני, ליל־עלטה ׳איזה בארץ

 ב־ המפודסם ׳ליל־היעלטה את להבים כור
!י נ״ו־ידרק

 שלבו הברת־החשמל אם יודעת לא .אני
 אותה ׳מאז כל.פנים על ילא, או יבזה אשמה
 ושיעור עלה ■כמה עד לגלות ■תתפלאו עלטה

 אופן, בכל ■שלי, בסביבה במדינה. ההריונות
סהדיון. היזא ■שלייש״ת אשה ישכל נדמה

 פיק צכיקה הצמד יאת למשל, קחו,
 ברוך כבר, הנישואים אור שם־ ומיריו!

 היה עששייו עד •מעטות. לא ישנים השם,
מי ובפיזמו׳נים. דק מתעניינים •שהם נדמה
 במעריב, ■ככתבת ■מעבודת שפחשה דית,

ני לה שר !והוא ■פזמונים ■לצבי׳קה כתפה
 למשפחה להצטרף עומד ■ועכשיו גונים.

 אינה ■כבר מידית יורש. ■הזו המוסיקאלית
וממ ■שהיא העובדה את *־,יסתיר יכולה
 שעוד הוא בטוחה שאני מה לחסידה. תינה
 הזה ומההריון ייוולד היורש, שייוולד לפני
 יהפוך אפילו אולי •שצביקה פיזמון, ׳איזה
׳ללהייט. אותו

היא ההריונות בתחום נוספת ■הפתיעה

הזו ונערות היפהפיות הדוגמניות בין
 ■השרון ■מליון ׳במסדרונות ישהיסתובבו הר

 שבוע ישם שנערך בעת •שבועיים, לפני ,
מגדי ביופיה בלטה היושראלי, האופנה \
 זוהרה. יאת עימעמו 1 לא שהשנים שאולי, רייס־דייווים־ /
 שבאו הדוגמניות ׳לשאר בניגוד אבל /
סיבה היחד, לעבוד, כדי השרון למלת ןי
היא ושם. מנדי של להיומצאותה ■אחרת #
ל חלילה׳ ׳ולא, במלון. ׳מתגוררת יפשוט *
 הזד, הרומן שבוע. סוף ואו יקיץ חופש!ת /
 שנה. כחצי כבר נמשך והמלון מנדי בין 1
 יחד במלון קיבע דרך ומתגוררת ׳מנדי /
ה, הצעירה ■ביתה עם 1 בקירבת הלומדת דנ

 הדיפלומטים לילדי ■בבית-הספר !מקום,
 במלון ושלהתגורר וזה שבכפר־שמריהו. 1

לכם, לספר צירייכד, לא אני כסף עולה
 ׳מנדי על לי ישיש הסיפור זה לא אבל

 עשתה האחרונות ׳־שבשנים !מנדי, השבוע.
בסיר־ קולינוע כשחקנית רעה לא קא׳ריירה

שאולי ומנדי דנה
כוכבים 5 מלון

ראשון[ ממבט אהבה
 הדוגמנית השאר. וכל אהבה הזאת, בעיר אמיתיים רומנים עוד שיש מסתבר
 באבא המשרת אוהב כעל עם ובשלווה בשקט לה היתד, גרמני ממוצא היפהפייה

 מנוחות, מי על להם התנהל והכל ישמו. את לכם אגלה לא טעמים מיני שמכל הקבע,
 שהכל איד תראו רק הקטנה. בתל־אביב לארוחה יאחד יום הגיעה הבלונדית שחיפה עד

תחדשים. חייה התחילו גם ושם משם, מתחיל
 ממבט אחבר, ■שקיימת להאמין הפסקתי כביר הסיפור את •ששמיעתי עד לי, תאמינו

 המקום, ממנהלי ■שהיה גולדשטיין, ביקי החומות עיניה יאת ׳נעצה הדוגמנית ראשון.
 היפה של חייה העסק. את הדליקו כמעט ביניהם שעברו שהניצוצות לי ומספרים

 לבעלה ניראה לא בהחלט שהסיפור מאחר מנוחות, ימי על להתנהל מייד הפסיקו
■מיטדיד. מחווה בהחלט שזר, ותודו ■ולעקוב, לאיים ■שהחל החוקי

 יותר מבינים האנשים שפו למקום ירדו ושניהם אהובתו, את יקי לו נטל ובכן,
אילת. — האוהבות הנשמות את

 השבוע לו. ומחכה משתזפת והיא מנדי׳ס, הסינית המיסערה את יקי מנהל שם
 לא המאוהבת לדוגמנית אך ללונדון, קפץ ■שיקי מאחר יותר, קצת תתארך הציפייה

המאמינה. אשרי לזרועותיה. היישר יחזור שיקי בטוחה היא לחכות. איכפת

 ושחווה ■לכם ■שסיפרתי זוכרים אתם
 וכיום לשעבר ■שילונו היופי מלכת לוי,

 ז ׳ארצה מגיעה צמרת דוגמנית
■מ־ משאירה ■כשהיא הגיעה, היא ובכן,

■מב אינה זילכרג, יואל הבמאי ישל טייו
במיסעדה. או המלון ■בבריכת היום כל לה

 את היאהרונות סשנים ■משבץ זילברג
 ובתיאטרון ישלו, הפקיד, בכל במעט מנדי

 סד,בנות ומנידי ■עסוקה וכרגע ■בקולנוע, או
לביים. עומד ■שיואל ■חדש .למחזה

 בנפרד חיים שהם ישנים הרבה אחרי
 רפי החוקי, ובעלה ■מנדי עתה עומדים
לי או  אם נתפלא לא ■ובואו להתגרש. ש

 ושל למעמד לחזור החליטה ■שמוחי .נישמע
 ירומו איזה לה ישיש ■מפני דווקא .רווקה

 — ■גירושין אצלנו: אומרים ■איד ■באופק.
נישואין. צורך

 וולף, הרדוף את בלוס־ואנג׳יליס אחוריה
 ■מקירים צירוף כל־בו. חנויות .רשת בעל

 לארץ הביא ומקרי לא־כל-׳כך ואולי משונה
האופנאי המיליונר ■את גם עת, באותה

קאוולי. רוברטו
 זמן- לפני התנהל לחווה רלברטו .בין

 ריוברטו קיווה אם אך סוער. רומן. ימה
 הרי כקדם, אייתה ימיו את לחדש ■שיוכל

■מאד. התאכזב
 למכירה ישלו היאכטה את הציג הוא

ראש. ■וחסוי אבל הביתה ליו וטס סמארינה,
 טרף ■נתונה שחוחה ודלף הרדוף ישמע

 ובא הראשון ■המטוס על קפץ לזאבים,
הקניין. על לשמור

 כנראה, ואותה הרשים האבירי המחווה
 ■כעת (המתגוררים השניים נראים !מאז ■שכן

 השמורה בבלי, בשיכון יחווה ■של בדירתה
ומ ומאוהבים כשהם ׳ארצה), לגיחותיד, לד,

 המקומות מפל להופיע ׳ומקפידים אושרים
היפים.

 והוא והתמדה, ׳נאמנות מגלה הרדוף
לפא ■תמריא פשחווה בארץ כאן יישאר

 של בדוגמנית — בסרט לד,ישתתף ריס
 שפעמון .אשמע אם אתפלא ולא גוטקס.

לזוג. מצלצל יכפר הנישואים

פיק וצכיקה מידית
להיט במקום

ש■ פן־יוסף, מירי יחיסי-הציבור, ■אשת
 כן־צכי. דוני ■לצייר ■מסבר לא נישאה

 אומנם ומבלה ואמיתי, ■פור,ימיין ׳שהוא רוני,
 עין־הוד הציירים בכפר זמניו ■רוב ■את

 ב־ ביחיסייד,ציפור ׳טורחת שרעייתו !בעת
 מספיק !כנראה נפגשו הם יאבל תל־אבייב,

 למיש- בקרוב היא יגם ■תיכנס שמירי ׳פדי
האמהות. פחת

 הדוגמנית גם ׳מצפה החסידה ׳לביקור
 האחרון באביב שנישאה בירכה, דינה

 ליי" כארי תל־יאביב, הפועל לכדודפלן
 נפלא. עיתוי באמת יכביד וזה כדכיץ׳.

 לשעבר ובעלה גם ׳מצפה קישר, יכל ללא יכי,
 החסידה לביקור שאולי, יתרי דינה, ■של

זמין. באותו בימע׳ט •טרונה, אשתו, יאציל
 היא מכך מאושרת להיות שעשויה מי

 תאריו ותרי. דינה של המשותפת בתם כמובן
 אחים, ישני לה ייוולדו בבת־אחת :לעצמכם

האבא. ומצד ואחד היאמא !מצד אהד

ה ב ה ה א ר ו ס במישטרה א
 בו ברגע — עצמכם את שאלתם אתם •שגם בטוחה אני

 כראש שלוש אהרון ניצב של מינויו על הידיעה את שמעתם
 — קדמי יעקכ ניצב של במקומו המישטרה. של החקירות אגף

אותי. גם שהטרידה השאלה אותה
 המישטרה, של הדרומי המחוז מפקד בעבר שהיד, מי שלוש,

באוני גלות בילה ״שבהן שנים וחצי ארבע לפני ממנה פרש
מוכשר כל־כך קצין־מישטרד, היה הוא אם אז תל־יאביב. ברסיטת

שלוש אהרץ
אמיצה החלטה

 אגף ראשות אל ולהגיע בדרגה לטפס עוד היה שיכול ומוצלח,
 המישטרד, ואם י ללכת לו נתנו למה כמיישטרה, החקירות

 אותו החזירו מדוע בלעדיו, זמן הרבה כל־כך להסתדר ־כלה
1 עכשיו דווקא

 ופוליטיקה קליקות על קישקושים הרבה התפרסמו בעיתונים
 לספר אולי היה כדאי אחרת. כמובן היתד, האמת אבל גבוהה.

 ועדין־הד,ליבות נעים־יהסבר באיש יחשדו שלא כדי כאן אותה
 כמה לרמוז שניסו כפי מהמישטרה, בזמנו נזרק הוא כי הזה,

הולכי־רכיל.
 שנים 25 שנמשכה במישטרה, שלוש עד,דון •של הקאריירד,

 בחודש הימים, •שבאחד אחרי פתאומי באופן נקטעה רצופות,
 כי לה ובישר מרים אשתו לפני הבכיר הקצין התייצב ,1973 מרס

 אותו המאפיין הנפשי בשקט לסיומם. הגיעו •שלהם היי־ד,נישואין
 את לעזוב בחייו, חדש דף לפתוח החליט הוא כי לד, גילה הוא

חבית. את וגם המיישטרה
 המביא-׳ גורם ■אותו היה זו, פתאומית להחלטה שגרם מה
 שלוש, ניהל שנים כמה במשך אשה. פתאומיות: החלטות תמיד
 רומן המישטרה, של החקירות מחלקת ראש בעבר כבר שהיד,
המיישטרה. של המטה־הארצי של המזכירות אחת עם סוער

 מהסוג פלירט לא גם מקרית, הרפתקת־אהבים זו היתה לא
 בין וממושכת רצינית אהבה אלא למזכירה, בוס בין המקובל

 את לנתק יכלו לא החברתיים וקשריהם מעמדם שבגלל ואשד, גבר
 לחייות שלוש נאלץ יכך ■בצוותא. ולחיות המישפחתיים קיישריהם

 עוד יכלה לא אחיד שיום עד ארוכה, תקופה במשך כפולים חיים
במיסתזרין. להימשך האסורה האהבה

 את עצמו על נטל שלוש זכר. בן לו ילדה שלוש של אהובתו
 את שעברו בנותיו ואת אשתו את לעזוב החליט האחריות. כל
הרך. לבניו כאב ולשמש העשרים, גיל

 אותה. לקבל יכול אמיתי גבר שדק אמיצה החלטה היתה זו
 הזה. המעשה על לו לסלוח יכלו לא כנראה במישטרה אבל

אדמיניס תפקיד לעצמו ולחפש המדים את לפשוט ׳ נאלץ שלוש
אקדמאי. במוסד טרטיבי

 אהובתו את שלוש נישא שבעיקבותיה הזו, האהבים פרישת
 חוזר ,56 בגיל ועכשיו, ישנים. וחצי ארבע ■בתום ׳נשכחה לאשר״
 ׳הגיעו במישטרה שגם ונראה החקירות. אגף אל ■שלוש אהרון

 שבגיל או לחקירות, להפריע יכולה אינה שהרומנטיקה למסקנה
 הארצי במטה למזכירות סכנה עוד .מהווה שלוש אהרון אין 56

המישטרה. של
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