
 שסה להתערב מוכנה הייתי השבוע עד
ב זה הראש על קשת ששי לזמר שיש
 כדי -מרכיב שהוא *וברית, פיאה רק עצם

 רד אחרת. סיבה בגלל !או משהו ■להסתיר
 שוק ■את -וקיפלתי ששי את פגשתי ■שבוע

 -ואז פיאה החליף שהוא השבתי לרגע חיי.
 שינה הסתפר, בסך־הפל שהוא לי הסתפר

 לשמש ■מתחת עכשיו !תדמיתו!ומסתובב את
 שאינה !אבל ׳קצרה, נערית תיספורת עם

 ■בעבר. כמו לטעויות -מקום -שום משאירה
שלו. השיער זה

 עם -להיות זה איך ששי את כששאלתי
 -ארוכה ב-ל־כך -תקופה אחרי ■קצרה תיספורת

 ארוכה, רעמה עם כולם !אותו הכירו שבה
 כמו ממש ילד, כמו ■מרגיש ■שהוא ענה הוא

 גם צבאית. בלהקה הופיע שפה בתקופה
 מה היה אליאן, יונה השחקנית לאשתו,

 עם שכיום, אמרה היא בנושא. להגיד
 ילד ממש הוא ששי החדשה, התיסרוקת

 ״תמיד חייב: נשאר לא -וששי בשבילה.
:מבוגרות.״ -לנשים חולשה לי היתד.

 לא ׳ואני יפה, -נשאר הוא יהיה, מה'שלא
 שלי. האסא ■את לו מכירה שהייתי הושבת

 עליה, מצהיר -שהוא זה כסו חולשה עם
-מפחדת. -כביר -אבי אפילו

קשת וששי אליאן יונה
מבוגרות נשים

עסקים
תענוגות

 מיצעד על ששרופים .אלה :בין אתם אם
 פליישר מוטי שהשם בטח הפזמונים

 לשעבר הקיבוצניק משהיו. לכם להגיד צריך
 דוהר ׳שהיה גבעת־השלושה, -מקיבוץ הזית,

יש ׳במהדורה דין ג׳יימס כמו אופנוע על
במיצעד. להיטים כמו בשעתו עשה ת,ראלי
 לא דה האמניויתי מהאופק נעלם הוא אם
 הגיע -שהוא מפני אלא דעך, שבוססו בגלל

 טוב -יותר עסק זה שמחשבים -למסקנה
 לשירותי־מיפון -עסק פתח הוא מפזמונים.

 מחשבים. עם טוביות שנים כימה ׳והתעסק
-מחשיבים? עם להעתסק אפשר כיסה ;אפל

ד -לעולם פליישר -מוטי חזר השבוע  ז
 ביפו פתח הוא האחורית. בדלת בוהמיה,

 הפונדיה, בשם חדשה מיסעדה העתיקה
 עקרון על מבוססים שתפרייטיה מפני וזה

 את הזמין הוא החגיגית לפתיחה הפונדו.
 והבידור הזמר מעולם לשעבר חבריו כל

את שם שמשכה מי אבל באו. והם

01חש מ (11 ו₪חווו₪
 אני האחרון. בזמן לכם סיפרתי חתונות כמה על לב תשימו

 לאנשים? פה קורה מה מתחתנים? כולם זה, את מבינה לא
 כולם חתונות על הללו. השמחות על לכם לספר אלא נותר לא ולי

 רוצים לא הצרות שמתחילות אבל רבה, כשימחה לי מספרים
!פרופורציה חוסר ממש לכתוב, עלי ואוסרים שיידעו

הח לכן יוצאת־דופן, קצת היתה החתונה שהפעם כיוון אבל,
 בתל־אביב במרינה נערכה היא עליה. לספר בכל-זאת לטתי
 אבל שם. שנערכה הראשונה החתונה יודעת, שאני כמה עד וזאת,

 זכאי, היה הפעם שם שהתחתן מי כי לכך, טובה סיבה היתה גם
זאת. לעשות הריעות, לכל

 שהיה מי ,24ה־ בן אמרם מוטי אלא היה לא השמח החתן
 בשעה לו שנשא מיפרשיות, בשים העולם אלוף שנתיים לפני
 לשחק שהחליטה שירי, בצאל. •טירי בשם 21 בת צעירה טובה

 יושבת רב, בכישרון זה את עושה שהיא טוענת בעקרת־בית,
 הקיבוצים בסמינר גופני חינוך לומד הטרי שבעלה בזמן בבית
ימי. לחינוך במרכז ועובד

 לי סיפרו הם ואיך, מכירים הם ממתי השניים את כששאלתי
 ידידה של בדירה מוטי ישב שנים כחמש לפני חמוד. סיפור

 עד שירי. לא אם הקו על היתד, ומי הטלפון, לפתע כשצילצל
 חטף השיחה כדי תוך אבל מהשני, אחד ידעו לא בכלל הם אז

 ועד ומאז שירי, עם לדבר והתחיל הידידה מידי הטלפון את מוטי
יחד. הם היום

 ירח־דבש סתם על כסף לבזבז שחבל החליט, הצעיר הזוג
 ביאכטה ולקפריסין לרודוס להפליג כדי לחגים מחכים והם עממי,

החברים. אחד של
אמרם ומוטי שירי

לרודוס ביאכטה

פליישר ומוטי לוי נירה
לנויסעדה מחינוך

 נערה דווקא היתד, העיקרית תישומת־הלב
 האורחים .בין -שחתריוצצר, מוכרת, בלתי
מחסורם. יכל ,את למלא :ודאגה כמרץ
שאלות. כמה אותה ׳ושאלתי ׳התעצלתי -לא

 יחיא החיננית שהתימניה לי ׳הסתבר אז
 שמזה -ירחיב, ממושב ,22ה־ בת לוי נירה

 הקבועה חברתו תקן על ייושבת הייא שנה ^
פליישר. מוטי שיל

 יאת ינטשה -בבית־ספר, מורד, שהייתה ׳נירה,
 שיל ׳לטובתו ישלה החינוכית הקאריירה

 את כנראה ליו .תנהל היא ועכשיו מוטי
׳שלו. הפונדיה

 חופה בעניין מה ניחר, .את כששאלתי
 רק אלא סקרנות מתוך לא וזה ׳וקידושין,

 שילה הדתית המשפחד, על -שהשבתי -משום
 הנחמדה לי ענתה — במושב שנשארה

לרגע, אפילו לחייך הפסיקה -שלא ׳הזאת,
חתונה. על חושבים כבר הם בטח, ■שכן,
 עסקים סוף־סזף, ממהרים. לא הם אבל

לתענוגות. קודמים ^

ה נ ו ת ת ח י נ י ע ד ו מ
 מתגנבים כשהאורחים בסודי־סודות, בחשאי, להיערך צריכה היתד, כזאת חתונה

 באו הכלה וגם החתן גם סוף־סוף, ומכשירי-האזנה. מיקרופונים עם בהסתר אליה
ץ נשא שבה לחתונה מתכוונת אני המודיעין. לקהילת שייכות שהיו ממישפחות ל  א
ארנן. מיכל תא לאשה טוב במזל הרמלין
 רבות שנים במשך שהיה מי הרמלין, יוסקה של המאומץ בנו הוא 24ה־ בן אלון

 היה אלון של אביו שירותי־הביטחון. כראש וכיהן ישראל של החשאיים הסוכנים מבחירי
 של במטוס סיני במערכת שנפל גבעתי, בחטיבת 54 בגדוד פלוגה מפקד דרומי, אשר
 יופקד, על־ידי אלון אומץ אשר של מותו אחרי שמחוני. אפן* הדרום, פיקוד אלוף

בלוד. ממכם הפטורות החנויות של המנהלים אחד היה מהש.ב. שיחרורו שאחרי הרמלין,
 לספר יכולה שאני מד, שכל ארנן, אכרהם אלוף־מישנה של בתו היא מיכל

בנושא. ידיעות לו שהיו זד, בגלל כנראה זה אנטבה, על לסרט כיועץ בו בחרו שאם עליו
 יייצאו החתונה אחרי ומייד באוניברסיטה אנתרופולוגיה לומדת 22,־ד בת מיכל

 מיש־ של הישן הבית את יקבל הצעיר הזוג בחו״ל. שלהם ירח־הדבש לבילוי הזוג בני
מקום. בקירבת חדש בבית להתגורר שתעבור בצהלה, הרמלין פחת

 שהתמשכה רבת־משתתפים הילולה שהיתה החתונה מסיבת נערכה החדש, בבית שם,
 הלילה. כל לישון הלכו לא שם שנכחו שהאורחים להתפלא מה אין טוב, הבוקר. תוך אל
בלילות. לישון לא רגילים הזה מהתחום שאנשים להניח יש

בנות במדד
 ממש זה והפעם טוב, מזל טוב מזל
 ולשרונה ■לטדי !הלב. כל יועם אמיתי

 בת. ׳ומוצלחת טובה בשעה :נולדה *טאולי
 בתל־ ■שנמצא טדי, מידם. בישראל ושמד,
 לחיפה ערב מידי -נוסע עבודתו, לרגיל אביב
 ששירונה בגלל ווזה !וסתו, :אשתו את לבקר
 את שבחיפה. הכרמל בבית־ר,הולים ילדה

 ■שריונה בילתה האחרונים הריונה חודשי
 המסור טיפולה ■תחת והיתד, הוריה בבית

אמה. של
 ואז שם, תישאר היא ■שתתאושש, עד

 האוהבות לזרועותיו הישר הביתה תחזור
 עם תרנגול כמו נפוח שמסתובב טדי, של

 זה -אבא -להיות טוב, נו לאוזן. ׳מאוזן חיוך
 ולא לא? נורא, רצה הרי והוא פשוט, לא

 אחרי שלו, השנייה הבת כבר שזו משנה
 מנישיואיו אשתו -לו ילדה הראשונה שאת

כרכה. דינה הקודמים

אהבה
חדשה
ו נא?י

 טובה הזדמנות תמיד היא החגים עונת
 ילמד, -להסביר צריך ילא כיל קודם -למסיבות.

 לנו חסרים לא -לבך נוסף מסיבה. עושים
 חופשיים. ■לילות השם ברוך הזאת ■בעונה

הקבו האורחים ■רוב :אחת ■בעיוה רק יש
■ב זו בעונה נמצאים ■המסיבות של עים

 קיימת שתמיד יכבה בהבראה, !או חופשה
 עם לבד יישאר המסיבה שעורך סיבנה

■שהכין. הכיבוד
 חיים ■לתת־אלוף ■שקרה ■מה זה לא אבל
 בצה״׳ל ראשי קצידחיסוש שהיד, ■מי דומי,
 הראשי המדען סגן .בתפקיד כיום ׳ומכהן

 עירך ראש-השינה ערב הביטחון. במערכת
 וזאת המתקרבת, השנה ׳לרגל מסיבה דומי

 אנשים כמה שם לגלות הפתעה ממש היתד,
יבעיר. החג את לחגוג נשארו

 ׳וגליה חיים את ■שם ■לפגוש היה אפשר
 את לפלות כדי לארץ שהגיעו טופול
 דד ׳נשיא את הקודש, -אדמת על החגים
ד״ש ח״ב יאת וגם חורם עמוס טביביון

ה בין ■אולי שחיפש ורטהיימר, סטף
 רוצה שהוא הוורדים לעיר מועמדים נוכחים
המערבי. בגליל להקים
 דווקא היתד, במסיבה האטרקציה אפל

 רובינא, אילנה הזמרת של הופעתה
 הצעיר התעשיין של בחברתו ■•שהגיעה
 בציורה רענן ■שנראה ),41( קליר שמעון
 ׳אלמן, :אילנה במו שהוא ■שמעון, מפתיעה.

 ארגמן הטכסטיל מפעלי את ביום מנהל
 ■לי נראה ׳ביחד נראו שהם ■איך ועל־פי
 נייראו השניים האהבה. בכבלי הסתבך ׳שהוא
הרומינטיקה. ■את ׳שהמציאו כימי יממש
 הסיפור ימה ׳ולשאול ׳להתערב רציתי לא

 אם אבל שלהם, הרומן מאחרי המדיוייק
 אני החדשה, השנה את התחילו ■הם בכד,

■מדבש. מתוקה שנה להם שתהיה בטוחה

רוכינא אילנה
רומנטיקה .של ריח




