
ת (עוד|  התנצחו
לוין עו״ד בפני

 וביקשתי חטא על חיכיתי ישעבד בשבוע
 על לוין אביתר מעו״ד ומחילה סלוחה

 ■שומרון. מירי על בסיפור שמו שירבהב
 והוא אותו סיפקה לא זו שבקשה בראה,

 שאני התנצלות, של !נוסח השבוע לי ״שלח
 ידיים: בשתי עליו חותמת

 זה, במדור עתוננו של האחרון ״בגליון
 לוין אביתר עו״ד של סליחתו את בקשנו

 את ניסחנו ■לצערנו קודם. פירסום בגץ
 לפגוע. עלולה אשר בצורה הסליחה בקשת

 כל כי מבהירים אנו ספק סל להסיר כדי
ב שהבאנו לוין לעו״ד בקשר העובדות

נכונות. היו לא בעתונבו המקורית ידיעה
 שנגרמה הנפש עוגמת על מצטערים אנו
 ומתנצלים הפרסומים שני בשל לוין לעו״ד
כך." על בפניו

הונצח איך
אלון ו.אל

 למהפך. מאוד מהר ■שהסתגלו כאלה יש
 אבל אליו. הסתגלו לא שעדיין כאלה ■ויש
 על זה עכשיו לכם לספר עומדת שאני מה

 ובעונה בעת הסתגל ולא שהסתגל !מישהו
אחת.

 שהיה מי בדאון, בחיים הוא המדובר
שר־החוץ שהיה מי של הצמוד העוזר

בדאון חיים
פלאסטי ניתוח בלי לידה

 היה חיים ? עוזר זה מה אלון. יגאל
 האומרים ויש אלון של משפחה •בן ממש

 את מאשר יותר אפילו אותו אהב שאלון
האמיתיים. משפחתו ביי

 עוד משלו, פרטי מהפך לו עשה חיים
 את לאשה נשא כאשר הבחירות, ■לפגי

 ההוא של בתו היפהפיה, ליבוכיץ עהנה
 העבודה את ■לנטוש החליט הוא הזית. מעץ
 נקרא היה פעם מדי אבל אלון, לצד

 הבום,״ עם אחרון אחד מבצע ל״עוד מעדנה
פעם, אף אותו עזב ■לא ■בעצם הוא וכפה

 מבצעים נותרו לא כביר הבחירות אחרי
 בשותפות פתח, חיים הבוס. עם אחרונים

 מייצאת המייבאת, חברה ותייק, ידיד עם
 לא הוא כי ונראה רפואי מיכשור ומייצרת

 גם אלא פוליטיים לעיסוקים מוכשר רק
 הולכת שלהם התבדה מסחריים. לעסקים
ד,ירע. עין סלי מצויץ,

 בת, ולעדיה לחיים .נולדה שעבר בשבוע
 איך ניחושים שלושה לכם נותנת ואני

 :שלא בטח י ניחשתם בישראל. שמה .נקרא
 נקראת, אלץ יגאל של העוזר של הבת

אלונה. כמובן,
 סיפור, עוד יש אלונה של ■לידתה .בסיפור

 הגאה חיים ישלח. המקורי ה״שם מלבד
 גאה שהוא כשם שלו החיצוני בכיעור
 מה מודאג ד,׳״ה אשתו, של הרב ב״ופיה

ל ולא לו ידמה הנולד הרך אם יקרה
אשתו.
 בבית ביקור ערך הוא הלידה לפניי עוד

 ללדת, עדנה עמדה שם אסותא, החולים
 ■בית־החולים של השניה הקומה כי ■וגילה

הקומה ואילו כמחלקת-יולדות משמשת
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מ<ק<
ידיים מרים

 תאריך קובעים .להתחתן, כשמחליטים
 כל את מבטלים האחרץ ׳וברגע לחתונה
 אבל טרגדיה. להיות יכול זה העניץ,
 להיות יכול כזאת לטרגדיה גם לפעמים

 לקרות שעומד מה כנראה, ׳וזה, הפי־אנד.
 בדקו־ מילוי הישראלי הכדורסל לאשף
סוכול. שלי לשעבר, ולארוסתו ב״ץ׳

 החתונה שעוררה הרעש את זוכרים
שבו ■שלושה כאשר התקיימה, ■שלא שלהם

 בעצם שהוא מיקי החליט החופה לפני עות
 לא שלי ובכן, נשואים? בשביל קטן עוד

 היא מיקי. את הבינה ודי הרבה התאבלה
 הלכה ואפילו טופח סרוח הכל את קיסלד,

 הברתה של בחתונה לפלות הוריה עם
 עמדה בו ביום בדיוק שנערכה הקרובה
שלה. חתונתה להיערך
 מיקי שלו. את כנראה עושה הזמן אבל
 בעצם וכי מתבגר הוא כי פתאום הרגיש

 אימון בין ואז, שלי סלי ■יכול ■לא ההא
 פעמים סימה אלוה מצלצל היה הוא למשחק

 נוספות שעות עבד שלי ״של האגו ביום.
 פול. עבד וזד, הקשוחה. את שיחקה והלא

הנב עם חזר ״שמיקי אחרי מיד :עובדה
 בכדורסל, אירופה אליפות ממשחקי חרת
 את ׳לשחק שהמשיכה שלי יאת לבקר בא הוא

 בטל- שראיתם כמו מיקי, אבל הברוגז.
 ושלי, ■בקלות שמתייאש אחד אינו וויזלה,

 אותו לאהוב המשיכה בעצם ■הזמן ישכל
 כמו נמסד, להיראות, רצתה לא .אמה חזק,

השריריות. לזרועותיו ונפלה חמאה
 מפני זמן, חרבה נמשך לא זד, אבל
 מכבי עם פעם, שוב לצאת יעמד ■שמיקי

 בספרד. הבייניבשמיי לטורניר תל־אביב,
חתונה לבטל ״שטוב למסקנה שהגיעה שלי,

״שבו שלושה מאשר לפני שבועות שלושה
 הנסיעה לפני עוד לדעת ביקשה אחרי, עות
 לסגור החליט מיקי ? ביניהם העניינים מה

 הילך והינף שלי את לקח הוא ענץ. מיד
טבעות. לקנות עמה

טבעות אלא טבעות, סתם היו לא ■אלד,

 המפורסם הזוג את לחתן עומד שהוא לי
 הוא ומיקי חייו, כל זה כדורסל ובכלל,
אלילו.
 תאריך קבעו כבר הם אם יודעת לא אני

 מזה ״שיצא מקווה איי הפעם אבל לחתונה,
בספרד מהסיכוב יחזור שמיקי אחרי משהו,

ברקוביץ ומיקי סוכויד שלי
יש כבר טבעות

 מאוד, זקן אחד, עתיקות סוחר יש עתיקות.
ה העתיקות הטבעות אוסף נמצא בידיו
 השיניים פנו אליו ׳בארץ. ביותר עשיר
 ■והזקן ריב. זמן •שחיפשו ימה מצאו ואצילו

הקליינ היו מי ׳שגילה אחרי הזה, הנחמד
וסיפר עצמי סיפוק מלא אלי בא ישלו, טים

 הזד, ״שהבחור מאמינה אני בארגנטינה. או
 ״שאני שכמו מפני סופית, הפעם החליט
 לה הספיקה אחת פעם שלי את מכירה

 פעם עוד לחזור .מוכנה תהיה לא והיא
 אצלם זה הספורט אומנם התרגיל. אוחו על

מהינה. ספורט כיל לא אפל במשפחה,

צ גירעד■ רארכס גירוש צו ע י■5ק
 הספורט של המוכתר גילעדי, לאלכס
 אלכס, טובים. חיים כה עד היו בטלוויזיה

 ביית לו היה לא לירושלים עלה שמאז
הטל צלם שיל בדירתו התגורר קבוע,
רוזנפלד. א-יה הגרוש וויזיה

 הלך מה לעצמכם לתאר יכולים אתם
 עליזים צעירים גרושים ״שני :בדירה ישם

בטלוויזיה. עובדים ״של הקסם עם ועוד
 ידועה הייתה אריה־את-אלכס של הדירה

ב לשם שבאה בחורה היתד, שלא בכך
ש צעירה כל ■בערב. משם ויוצאת ערב

״לש או ׳תקליטים״ לשמוע ״לבוא פותתה
 ישם נשארת עצמה מצאה אדום,״ יץ תות

 ישעלו עד ולפעמים הזריחה, עד לפחיות
 אלכס של האסון אפל זריחות. וכמה כמד,
 יודעת אני כן, פבגדי־ילדים. דווקא דו בא

 שתאיזינו אחרי יאבל ■מוזר, נישמע שזה
 :אפשרי זה שגם ■תבינו הסיפור, לכל

גלעדי. אלכם את יפיסו ״שבגדי־ילדים
 אחד יום בילה רוזנפלד אריה נכה, אז

 שהציג סרופא־ידיד, פגש׳ ״שם במסיבה,
 הי״חברה את :מוסתרת בלתי ■בגאווה בפניו

 הכי החברה בחיים.״ לי ,שהיתר יפה הכי
 מאירה מאשר אהדת ילא היתר, הזאת ■יפה

 האש־ המשפחה •שם למרות אשר קפלז׳
 קווי בעלת חצי־יתימניד, היא ישלה, כמי
׳תיימנייד,. ״שיל בולטים ׳יופי

 חצאי- אוהב הוא כי פתאום ׳נזכר אריה
רופאים־חבירים מאשר יותר אפילו ■תימניות

 פלסטיים. לניתוחים כמחלקה הראשונה
 לו: והורה המיילד הרופא איל פנה היא

 אתם לי, דומה :תהיה הבית אם ״דוקטור,
 לקומה הלידה אחרי מיד אותה מורידים

הראשונה.״
 הזוג את כנראה אוהב אלוהים אבל
 שהם הכחולות, העיניים מלבד בדאון.
 אלונה ירשה חיים, אצל יפה הפי הדבר

עדנה. ״של יופיה את

 שיחה והדקה הגו תמירת העלמה עם וקשר
 יש כי :מאירה לו סיפרה היתר בין עדה.

 אני בגבעתיים. לבגדי־ילדים בוטיק לה
 המסיבה, ■נגמרה שעה באיזו יודעת לא

בגב אריה בבר היה בפוקר מוקדם אבל
 לבגדי־ הבוטיק של הדלת עיל-יד עתיים,
 ביליתי בקיאות הראה נכנס, הוא ילדים.
 כי למאירה והסביר בבגדי־ילדים רגילה

 בגדי־ילדים ממכירת להתעשר הסיכויים
 מאשר בירושלים גדולים ״ותר הרבה הם

בתל־אביב.
 :הסוף את ■לעצמכם מתארים ודאי אתם
 מהדירה! צו־גירוש קיבל גילעדי אלכם

 רוזנפלד ואריה נסגר בגבעתיים הבוטיק
כשהתוכ קפלן מאירה עם השבועי מתחתן

 ילדים בדיוק לא היא ■ארוך לטווח נית
ישראל. בבירת ילדים לדברי בוטיק אלא

גידעדי אלבס
מבגדי־ילדים צרות

 באופנה, עכשיו היפה שתיאטרון כנראה
 ישיח־ לפהות אז עצמו התיאטרון לא ואם

 החיפאי התיאטרון משחקניות אחת קניו.
 מהמוכ״שרות אחת שדה, בנדרה היא

 1 יוד־ לא אתם ■ואם ב״פרוייקט״, שהשתתפו
 אני חיפה, בתיאטרון פרוייקט זד, מד, עיים

לכם. אסביר
ש בזמנו החליטה התיאטרון הנהלת

 ילמדו לעתיד משחקניה ״שכמה הזמן הגיע
 והכל ופגטוימימה, דרמה מחול, משחק,

ש קרה כך אינטנסיבית. אחת סמיסגרת
 גרים עצמם מצאו התיאטרון מחברי שביעה

 ונהנים לומדים .בעץ־הוד, שילמה שנה
 1 ואז, אייתם• היתד, חבייסתגו גם מהחיים.
 1 סנדרה התגוררה במקרה, שלא אד במקרה

 . ״שחקן הוא גם ,הפרוייקט מאנשי אחד עם
מושינוב. מדני וישטו

 , מט־ דירד, להם סידרו לחיפה כשחזרו
 ז גד מבעלה בנפרד שחיה סנדרה, רפת.

 , במשרד ■בכיר עובד כיום ארנפכרג,
 ן שלו הדוקטוראט את העושה יחסי־ציבור
 עד להפליא, מאושרת ׳נראתה בהיסטוריה,

 | תזבח חפציה את ארזה אחד :בהיר שיום
 לא הבינוה. לטובת החיפאי התיאטרץ את

 ן מופיעה אותה ויראה ■רבים ימים יעברו
ווייצק. במחזה נכבד בתפקיד

 | כנראה הוא ״שלה ״שהתחביב סנדדה,
 לסדר אותם, ליפות יפים, ■בתים להקים
 ( זאת עושה אותם, לעזוב כך ואחר אותם,
 —חיפה קו על תחיה כנראה ועכשיו ״שוב,

 1 לאוזני התגנבה השמועה אבל תל־אביב.
 י אני :וכאן פתיל־אפיב, לגור מתכוננת ׳שהיא
 ן שיפוץ עוברת דירה עוד איך כבר דואה
 י ולראיות לחפות אלא לנו בותר ולא יסודי

 אני אז עד בה. לגור שייכנס המאושר מי
ה והתיאטרון הרוויחה שהבימה בטוחה
הפסיד. חיפאי


