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 ושם, פה ביקור על-ידי חציוני המצפון את
רען זה מה

מנישו מאד מאושר הוא אופן, בכל
 שלה. כהן לג׳רי לוי חווה של איה

 טובה בחורה היא אומר, הוא לה, מגיע
׳ירדנה עם שלו הרומן ועל אמיתית.

וולף הרדוף
הסנוביות עקרון

כש שעברה בפעם בעיצומו שהיה ארזי,
 ידידים רק ״אנחנו אומר הוא בארץ. שהה

 שנופלות היפות שאר כל ועל טובים.״
 אני לעשות, ״מה אומר: הוא ברישתו

 אפשר ואם וחכמות, יפות אותן אוהב
 הסנו- עניין כי ומפורסמות.״ ידועות גם

 שלא מי הרדוף. אצל מאוד חזק ביזם
 בושה לא זה אישית. אותו שישאל מאמין,
צודק. הוא ואולי לדבריו, סנוב, להיות

 ה- את לתת מוכן הוא שלה היחידה
 אילנית, הזמרת היא לו להעיר צ׳אנס
 מוריד הוא ובפניה הכל מרשה הוא שלה
 חזקה כל-כך ביניהם הידידות הכובע. את

 בלב קינאה מעורר ממש שזה וממושכת
 ולהתלבש אליו להגיע המנסות הצעירות

 מכירה ואני אותי, תשאלו אם כי עליו.
 לו אין רק להיתפס, מת הוא הבחור, את
 מחפש, מנסה, רוצה, הוא שנים מי. עם

 אשמע הפעם אולי ואומר עיניים עושה
 מזה יוצא תמיד הוא לא. אבל פעמונים,

. בקלות.
 הזאת שבפעם לספר שיודעים יש אומנם,

 הצמודה כי פלא. ולא קשות, ניכווה הוא
 הזמרת־דיילת היתד. באחרונה בארץ אליו

 אותם ראו כן, כן, עטרי. גלי הסימפטית
 לא זה גם אבל ביחד, ונהנים מסתובבים

ן הסוף יהיה מה לדבריו. זה, היה
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לגמר הריצה
 בנאמנות מבטיחה ואני אחד־אחד, אותם לכם מגלה אני הנה

 את עליו שאניח מבלי לפליטה רווק אף הזאת בעיר אשאיר שלא
הכבדות. ידי

 לגיל לי הגיע בושה שבלי כזה, אחד בחכתי העליתי הפעם
את לפרנס בלי לפנסיה ייצא עוד הוא כזה ובקצב שלושים־ושש,

 מדי לו שמסתובב נתן, רועי יורם המצליח 'האדריכלתזהוי,יב
 לפיאט, גדול בניין תיכנן הוא שם פאריס, — תל-אביב קו על יום

 מניין אז דה־רוטשילד. לבת־שבע דברים מיני כל עושה הוא וכאן
לבלות? זמן לו יהיה בכלל

 לאוזניו מעל מאוהב היה הבחור דבר, של שלאמיתו אלא
 בכנס הכיר שאותה גלייר, נ׳ויס בשם אמריקאית ביפהפיה

 שד,אמריקאית לו התברר מהרה עד בטוקיו. שנערך אדריכלות
 ומהנדס- יפאנית בת־אצולה של בת־תערובת, בעצם היא שלו

 באמת זה טוקיו — ישראל קו על לנסוע אבל אמריקאי. בניין
הדוהרת. האינפלציה בימי בייחוד מוגזם,

 לו לחפש ושב שנשבר עד שנה, בדיוק מעמד החזיק הבחור
 לא, לעולם מאשר מאוחר מוטב בתל-אביב. הטובה התיקווה את

 פשוט החליט שיורם דבר, יודעי ממקורות לכם, לגלות ועלי
 איתו להתגורר אותה ולסחוב כשרה, כלה בהקדם לו למצוא

תל־אביב. בצפון שלו המפואר בפנטהאוז
 בתל-אביב, הים בחוף בוקר מדי מסתובב פשוט הוא בינתיים

 לרפות מה לו שיהיה כדי שריריו את ומפתח מאד, מוקדם
 מוקדם גם מגיע הוא מגיע כשהמזל לא, או ותאמינו בערב.

 על שלו הבוקר ריצת את לו רץ בעודו שבוע, לפני כי בבוקר.
 שאל להון הון מן כלבבו. באצנית החוף על שם פגש הים, שפת
כן. אמרה כמובן והיא ביחד, לרוץ יכולים הם אם אותה

 לה שרצה הזאת, החתיכה קיימת. עובדה אבל תאמינו, ולא
דיפלומט של בתו אלא היתד, לא צח, בבוקר בביגדי־התעמלות

וידידות נתן רועי יורם
יפאן — ישראל

 יורם בשביל יפאן — ישראל המעגל נסגר רמתי, וכך, יפאני.
 שלושים־ושש על בקלות כל־כך מוותר לא שהוא אלא נתן. רועי

בוקר. ריצת סתם בגלל רווקותו שנות
 תעבור היא ואם ארוכים, במרחקים קודם אותה יבדוק הוא

ונראה. נחיה לגמר, ותגיע המשוכות כל את

תה<ה
חתונה

שלישייה למיליונר כלה

 על לכם סיפרתי שעבר בשבוע רק
 שי ועל דרור כן* נירה הקוסמטיקאית

 חברת־התמרוקים של מנהלה קופרכיץ,
 לא ואולי ״נו, סיפור של ובסופו לון,

 פעמוני שם ונשמע רבים ימים עוד יעבר
חתונה.״
 יכולה ואני מאז עבר שבוע רק והנה,

 בדורו. נביא ממש שהייתי לכם, לבשר
עוב לכל חגיגית, נירה הודיעה השבוע כי

 סוף־סוף ושי שהיא שלה, המכון דות
 חופה של העקרוני הרעיון על החליטו

 אבל רב. זמן בעוד לא מתיו וקידושין.
 התאריך. לגבי במילה אותי תתפסו אל

 כדור־השלג מעכשיו החלטה. שיש העיקר
 לכל תדאג נירה כי במהירות, יתגלגל

 יודעת היא סומכת. אני ועליה הסידורים
להשיגו. כדי הכל ועושה רוצה, היא מה

 אינני מדוע אותי ושואלים באים רבים
ש ומצליחות בודדות יפות, על כותבת

שי מדור לא זה רבותי, ובכן, מחפשות.
 ויודעת מבינה בתור אני, אבל דוכין.
 בצורת רציני נתח לידי כשנופל עניין,
 למין עושה אני גרוש, או אלמן רווק,
ביותר. מהטוב רק וכמובן שירות, היפה

תושיה עם אבא
 את שבתה שבו הפיקאנטיות אבל לצערי, אנונימי, להלן המובא סיפורי אומנם

 כשנתיים לפני כבר שעבר נחמד, בחור בארץ יש היה. כך שהיה, ומעשה ליבי. את
 זה לעשות, אפשר מה אבל באושר, לא־כל־כך אומנם נשוי האיש .03 הקידומת את

 לחצי־שנה, קרוב כבר ברוך־השם שם מסתובבת והיא לחו״ל, נסעה אשתו החיים.
שלוש. בן בפעוט מטופל בארץ, לו נשאר הנחמד החתיך ואילו

 שלו, לקצין־הקישור הלך ימים, לחודש מילואים קיבל והגבר אלוהים, עזר לא
 התגלה זה, במיקרה קצין־הקישור, אבל שיחרור. וביקש הילד בעיית את לו הסביר
הבנ עשה מה שלו. החייל של שירותיו על לוותר מוכן חיה ולא אמיתי, כקשוח

 שיחרור לא אם — וביקש העניין את הסביר גבוהה, יותר עוד לדרגה הלך ? אדם
וממנו. לגן הילד את להביא שיוכל כדי חבית, יד על לחיות לפחות אז מלא

 יום הגיע ותנה קשובות, לא־כל״כך אוזניים על בקשתו נחתה שם שגם אלא
 יצאו מלא, פק״ל ויחדיו, הקטן בנו את בעל״התושיה הפיקח לו לקח המילואים.

מאוששים. בצעדים למילואים הגברים שני
הס־ הצעיר האב רציני. לשוק כולם את והכניסו הנגב, בערבות לאי־שם הגיעו

 השובב הפעוט טיפס ובינתיים אליה, התייחס לא אחד אף ואיך הבעייה את ,ביר
 והשליט השתולל שיחק, ליכלך, מאפרות, הפיל מפות, קרע המפקד, של השולחן על

סביב״סביב. לא־עלינו עצבים

 חת״שתיים להיעלם ולאביו לבן הוראה נתן והמפקד מעטות שעות עברו לא
 תל־אבי־ השניים התקפלו ויחדיו בנו, את האב אסף מהעיניים. לו ולרדת מהשטח

 לא הראש החום שבימי אמר מי סליחה, הקשה. לעבודתו וזח לגן־הילדים, זה — בה
השנה. ימות כל שצריך כמו עובד הראש רבותי, הזה, הבחור אצל עובד?

כוכנר דן
נשרה מציאה

 אלמן הביקוש, במדור לראשונה הפעם,
 רעש ועושה גדול שחי ישראלי-אמריקאי

 שונים אנשים מעשרים יותר. עוד גדול
 טיול אחרי ארצה מגיע שהוא שמעתי

 שכל מה עשה כזכנר דן באיי-יוון. ארוך
 הוא לעשות. רוצה היה ממוצע ישראלי

אר בגיל המולטי־מיליונריות לדרגת הגיע
 גר הוא משוגעים. חיים ועושה בעים,

ומ קולנוע בשחקני מוקף בבוורלי־הילם,
 לשחק לעצמו מרשה אבל אחרים, פורסמים

 גם יש כסף, כשיש לא? למה הסנוב. את
 הזקנה סבתא לי אמרה כמובן וזד, כוח,

השלום. עליה והחביבה
מרכ של ברשתות שותף שהוא בוכנר,

האמרי מאשתו התאלמן מיסחריים, זים
 הזה הזמן וכל שנים, כארבע לפני קאית

 עכשיו, אבל מהאבל. לצאת לו לקח מאז
 שיש ידידיו לי מספרים לעצמו, כשחזר
בד והפעם אשת־חיק, שוב למצוא בדעתו
 אומנם נכון כשרה. ישראלית של מותה
העס ארץ את למענה לעזוב בדעתו שאין
 מתכוון הוא זאת לעומת אבל השמנים, קים

 את ולחלק בהרצליה־פיתוח, ■וילה לרכוש
פה. וחצי שם חצי — לשניים השנה

ידידות של
 של מוצלחות היותר המסיבות באחת
ם אירגנו שאותה האחרון, החודש  עמו
ו הבסטיליה, יום לכבוד מרוז ודליה
 שוחט, ניצה שלהם, המעצבת לכבוש
 על טוב שעושה יפה־תואר, בזוג פגשתי

אותם. שרואה למי הלב
ש ארזי, וירדנה טד־־שיר עמוס

 לכל מהווים, החוקית אשתו עדיין היא
 אי-אפשר הרגיל. מגדר יוצא זוג הדיעות,
 בקיצור, קודם. להסתכל מי על להחליט

 והיו יחדיו ורקדו יחדיו, הגיעו אלה שניים
הרבה. לשמחתי יחדיו,
 הם ואתכם, אותי להרגיע כדי אבל

 פשוט השני בלי האחד טובים. ידידים רק
ב רק בידידות. הנוגע בכל מתפקד, לא

 אבל שם. הולך לא־כל־כך נישואין ענייני
חזקה? כזאת ועוד בידידות, רע מה

 היתה, עמוס של האחרון הארוך הרומן
 גיזעית, חיפאית נביזץ, רדתי כידוע,

 הראשית החיפאית הגיזעית של בתה
 בבית גרו ורותי עמוס גביזון. אגיכה

 שם הרקיעה והאהבה בצהלה, קטן פרטי
 שכנראה עד שנה, כחצי במשך שחקים

 ידידים רק הם גם ושוב משהו התפוצץ
טובים.

 המלצריות מנהלת בתור שעובדת רותי,
לגדו עולה גדול, תל־אביבי במלון בלובי

 לה שמנבאים ויש במלון, בתפקידיה לה
 לעומתה, עמוס, במלונאות. גדול עתיד
 נווה־ באיזור שרכש משלו לדירה עבר

 השירים מכתיבת לחלוטין ומבסוט שרת,
ה לכל לבריאות, שיהיה שלו. הידועים

שלישייה.

 השותף של אלא שלו, לא רעיון זה
 זה, אורי גינצכורג. אורי שלו הישראלי

לאנג ונשוי באמריקה היסטוריה שעשה
 הגד. לתפארת, צאצאים לו שמגדלת ליה
 יושב הוא כיום ועשה. אמר — הרעיון את

הע משפחתו עם מפואר תל-אביבי במלון
הח הישראלי לביתם לתזוזה ומחכה נפה,
 אומר לילדים, טוב יותר שזה מובן דש.

 שלא מה בסדר, גדלים הם ככה אורי,
 אומר, הוא ואם באמריקה. להיות יכול
 כאן, נולד הרי הוא יודע. בוודאי הוא

מעצמו. מבסוט מאד וכנראה


