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שגיא וליזירןה פריישטט פקי שפיט, ציפי גורדפרג, טדי
הראשון במקום לא

64 י!

שימחת
הגירושין

יש למדינת השלושים חגיגות במיסגרת
פר חגיגות אחד גרוש איש לו חגג ראל
 כוונתי חג. מלא וליבו עצמו, משל טיות

 והלשענר איש־העסקים לוין, לשיגמןץ
מארש. שרונה הנצחית בת־הנעורים של

 עם על־הכיפאק בחור שהוא זה, שימעון
 יודע בכיס, ומצלצלים בלב ואהבה שימחה
 עצמו על אותם ולהנעים חיים לעשות

 ששמנה אחרי המתחלפות. בנות־זוגו ועל
 החל כן, גם כנראה ומליבו מחייו, יצאה
 לבבות בשבירת האמיתי כושרו את מראה
היפה. המין בנות
 המיס- באחת סועד לא שהבחור ערב אין
 בתוך אחרת. יפהפיה עם המפוארות עדות

 אל־ דיילות את גמר הוא לערך שבועיים
המט ועכשיו ארקיע. לבנות עבר מהן על,
 וכך, תל-אביב. גרושות כנראה היא רה

 שיפד פגש אחד בהיר וביום האלוהים רצה
הו וזו לדבריו, על־הכיפאק בבחורה, עון

 לרבנות, בדרכה שהיא ברמזור לו דיעה
 שיסד חשב שלה. המיוחל הגט את להשיג

ש וגורליים קשים שברגעים ומצא, עון
כנגדה. עזר בצרה אשה צריכה כאלה
 להחזיק והלך עיסוקיו כל את עזב הוא

 ברבנות. רוחה את ולרומם היד את לה
 היה יכול- במועדון שהיה מי כל בערב,
ש שמפניה, מזמין שימעון איך לראות
וה הדלי עם הטכס, גינוני במלוא הגיעה

קרח.
 בצוותא הטריים הגרושים צמד שתו
 שמעה במקום. הכללי מצב־הרוח את והעלו

 המועדון מחדרי רכילות למחרת שמנה
 לרגל שמפניה שתה ששימעון שאמרה
 וצילצלה כהוגן נבהלה החדשים, נישואיו

 המאושרת מי לשאול הבוקר על אליו
 ועוד העליז, הגרוש צחק פיתאום. ומה

 והכל השמפניה עם שוב, חגג ערב באותו
 מה לשמנה, מדגדג זה אם כי כנ״ל.
 לשתות להמשיך יכול מצידו, הוא, טוב.

ערב. מדי שמפניה
 שימ־ את שיחפש לחגוג, לו שבא מי אז
האמי החיים מתנהלים כיום, על־ידו, עון.

ממנו. ללמוד אפשר תיים.

 !שבהרצליה ביתם את לה והשאיר ניצה
 אחדות שנים מזה ידוע הוא ילדיהם. ואת

הדוגמ ושל •כמעט־בעלה הצמוד כידידה
 שעדיין אלי, שרה ואשת־העסקים׳ נית

 בקי- העובד ינפץ פרנדי ׳לבעלה,- נשואה
בסיני. דוחי־נפט
גם כרכי, איצילן הוא שניים מיספר

 !ונער־שעשועים אי׳ש־יעסקים גרוש, הוא
 את כעת מגדלת רוחלד! שאשתו רציני,

 קורן, איציק השלישי: בנותיהם. שתי
ש התערוכה, ׳בגני אורנים גן אולמי בעל

ה ,באיטליה. כיום לה מבלה רדתי אשתו
 דיט־ שימעון הוא מכולם, והחמוד רביעי,

 חברת ומפעלי המחשבים איש קופפקי,
 ׳נסעה היא גם נעמי, ישלו, אשתו ניקוב.

 ועל העוזרת על לשמור אותו והשאירה
:וליאה לורי בנותיהם, שתי

 מבלות וניצה שרה מתי, נעמי, ובכן,
ה והבעלים ואנגליה, צירפת איטליה, ביין

המצודה. על כאן מגינים מבינים

חדה
 כמה לחזור לי הרשו הבא, הסיפור למען

:זיכרונכם את לרענן על־מנת לאחור שנים
 דו״ צפייה הסחורה של שמה ככה. אז

 הכירוה ישבו שלה, ושם־החיבה שינסקי,
 מיש־ על ״צוויקי״, מאז-ומתמיד היה כולם,

צנו :השתיים בין דימו תמיד טוויני. קל
 נערי הזה בעלות קצוצות־שיער, מות,

שטוח.
 -בגיל כבר שהיתה זו, צוויקי ובקיצור,

 עברה תמיד יפה, מצליחה דוגמנית 17
 לקתה השאר בין גילגולים. גבי על גילגולים

 בבית־ זמן־ימה בילתה בהתמוטטות־עצבים,
 !שבעכו. הוריה ליבית חזרה ולבסוף חולים
עיקבותיה. נעלמו מאז,

 גם הייתה שהיא השמועה !נשמעה אומנם,
 חזרה לבסוף קצר. היה זה אבל בחו״ל,
 כיום, החורים. ,אל טובה, ילדה כמו ארצה
 בת היא צוויקי הפרשה, אותה אחרי שנים

 מלאת־גוף, אתך, בלונדי שיער בעלת ,28
מדהימה. מטאמורפוזה ממש

בחו !והופיעה שבה היא שעבר בשבוע
 הדש מיקצוע בידה והפעם תל־אביב, צות
 בקפה. מוסמכת קוראת היא משונה: זדי

 לא אז של שהצדמים חתיקווה ובליבה
 למצוא להתאמץ היכן ויידעו אותה, שכחו
אותה.
 עם תמים שבוע מזה רומן מנהלת היא

 בו במלון הכירה שאותו פרסי, מיליונר
 מאושרת ואין לתליאב״ב, בבואה התאכסנה

ממנה.

כרפי איציק
לנוח אפשר —

תפנית

מעוז דני
— כסף כשיש

גב חבורת !ממש, של לאלמני־קש כוונתי
 הגשים את ששלחו ועשירים מוצלחים רים

ב !ונשארו בחר׳ל, לנוח שלהם הפרטיות
בגפם. הגחלת על !לשמור מולדת

 מעוז, דני הוא זו בחיבורה הראשון
מאשתו לא־מכבר שהתגרש רואה-ההשבון

 רק זהו יחסי־ציבור. לא זה הפעם לא,
!ולק ומשונה, מצחיק מהחיים, קטן סיפור

 מדובר שבה תצוגת־חאופנה בצידו. חיו
ש מי שכל מאד, מכובד במקום התנהלה
 ■תצוגותיו. את בו עורך עצמו את מחשיב

 שבעילית, עילית היו הן גם והדוגמניות
המוסי גם ביותר. ,המעולות יועד מהטובות

 הייתה לא המנחה :,והעיקר שיגעון, היתד, קה
שכאלה. באירועים הרגילה האסכולה מן

ה את זה, לצורך לקחו האורוע ;מארגני
ה שיל אשתו פריישטט, כקי שחקנית

 את שתנחה פריישטט, פיטר במאי
המצב כיד ובקי, האופנתי. אחר־הצהרים

 בהשתוללות פרצה עליה, הטובה ר,רוח
 ומתפקידה מעצמה התלהבה היא אדירים.
את על שנפלו בבדיחות הצחיקה החדש,

ב ויצאה ביגדי־סבתא לבשה כרויות, ניים
 לפין, ורמי גאולה הדוגמניות. עם מחול
ב המומים קצת היו אומנם המיפעל, בעלי

ש כמו דופק שזה סשנובחו אבל תחילה,
יו־ לבדיחדתיה צוחקים הם גם החלו צריך

דרטינסקי צפיה
הזוהר לקח

 משקאות כמה אחרי בקי. של לעלילותיה
בכלל. מושלם הכל היה נוספים

הבוד הגברים אחד לפואנטה ,ועכשיו
 פרודי, טל הכדורסלן היה בשטח דים

למהדרין!והס נשיית בסביבה ,עצמו שמצא
 !לחלוטין. והתבלבל כתלמיד־ישיבה מיק

לכבו עיניים,וסיפרה לו עשתה בקי אומנם
 אליל- אבל מיקצועיוית, בדיחות כמה דו

 בחברת בנוח שלא !מאד הרגיש הכדורסל
 שביט ציפי כמו המפורסמות, היפהפיות

 דליה השחקניות ומתמיד, רזה שהייתה
ו רבות ועוד שני ושז־שיל[ פרידלנד

 עם להצטלם !בתוקף סירב והוא חשובות,
רמי. ידידו עם אפילו או הנלהבת, המנחה

וסולי שקט ובחור הוא כידוע, בדודי, כי
העבו הם בראש לו שיש הדברים ושני די,
ה כל על היופי, עיסקי והמיישפחה. דה

בשבילו. לא פשוט בהם. כרוך

הקש י
 רגילים, כולנו כי מוזר. נישמע זה נכון,

חופ המסתובבות לאלמנות־הקש בינתיים,
הבע של המילואים בתקופות ומאושר שי

ב להשתולל משגת ׳שידן לאלה או לים,
 עיסקי־ לרגל ביחו״ל שוהים !שהבעלים ימים

זה, במיקרה אבל !והמשונים. השונים הם




