
 לפי שהמתנתי. בחוכמה שעשיתי הסתבר
 עמד אותי, והסעיר אלי שהגיע הסיפור

 מגבעתיים, והנחמד. הצעיר השקט, הח״ב
 הוא מיכה גירושין. סף על חריש, מיכה

ב המישפחתיים מחברי־הכנסת אחד
העולם. סוף זה אז מתגרש, הוא ואם יותר,

 אני משוכנעת והיום ובדקתי בדקתי
שה אלא מתגרש, אינו שמיכה רק שלא

 פורחת, עודנה אשתו לבין בינו אהבה
שנים. הרבה של עניין כבר וזה

 מפיצה מי יודעת שאני לי נדמה אבל
אג בטוחה, כשאהיה האלה. השמועות את
 זה. את עושה היא ולמה זו מי לכם לה

 במערך שעבדו המזכירות כל בינתיים,
הכוונת. על אצלי נמצאות

 בארץ נשים מיליון איזה מכירה אני
 לשמוע כדי רק הרדיו את שפותחות

 מיכאל של והדרמתי העמוק קולו את
 או שוד איזה על מספר הולד, !(״מייק״)

 לרכוש הצליח מייק מישטרתי. מירדף על
 מעריצות ובעיקר מעריצים, קהל לעצמו

הרדיופוני. קולו באמצעות
ה מיייק חרוץ, איש־רדיו היותו מילבד

 יפהפיה לבת אב אלמן, הוא והקרח מזיק!
 ילדיו בעזרת לקיים המצליח בנים, -ולשני

לתפארת. 'בית
 מייק בקרוב. להסתיים עומד הזה העניין

הזו סוער, רומן מנהל הוא מאוהב. 'פשוט
ת עם ילדיו, בברכת כה קי, רו ס כ קו צ׳  כו

 שזו מודה אמנם מייק .37 בת 'ביו־כימאית
 צ׳אנם איזשהו גם נותן אד גדולה, אהבה

 ״אם :הטרנזיסטורים עם המעריצות לכל1
שנה.״ בעוד רק יהיה זה חתונה, תהיה

הולר מייל!
לנדאזינות אכזבה

פ } קו ס  ה
 שלא

ה<ה ן
 בחוזקה לצלצל מתחילים שלי הפעמונים

 חבר־ על עסיסי סיפור מקבלת אני כאשר
בתיק, שמרתי שלם שבוע במשך כנסת.

 שחשבתי מה את לפודריה, השפתון בין
שלי. הגדולים הסקופים לאחד

 ולא בתיק, אותו שמרתי למה תשאלו
 בואו אז ? שעבר בשבוע כבר אותו גיליתי

 לבדוק כדי זה את עשיתי לכם. ואסביר
 להיות כדי העניין, כל את ובדוק חזור

 לי שלחשה הקטנה שהציפור משוכנעת
השטן. ציפור היתד. לא זה את

לשוויץ חטיפה
 לארץ מגיע השמות. את להחליף רק צריך פעם ובכל עצמו על חוזר הזה הסיפור

 בעולם איתר. ונעלם חתיכה לאף מתחת ישראל, גברברי לכם, וקוטף ומצליח מקסים גבר
הגדול.

הוס, הצרפתי האופנה בית של יחסי־הציבור מנהל בישראל ביקר כחודשיים לפני
ואן־מוס. ;יקוד

 בלונדית כנימיני מזל את פגש הוא בתל־אביב מסויים בבוטיק ביקורו בעת
הבוטיק. של כדוגמניודהבית גם שמשמשת 25 בת יפה

טו את שרוצים ואותם טובתה, את רוצים
 לסדר לעבור אחריה, לחזר מבלי בתה

 כאשר דפיקות־לב כמה להם היו היום.
 לטיול רפי עם ונסעה חופשה נטלה רותי

 דפיקות- אבל הצרפתית. שבריבירה בקאן,
 עת בטרם רותי חזרה כאשר חלפו הלב

 לשמוע, מעוניין שהיד. מי לכל והודיעה
בקאן. הסתיים רפי לבין שבינה הסיפור כי

 לא חדש. סיפור עם באה היא עכשיו
שהיא אלא לקאן, בשנית נוסעת שהיא
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 כדי אלא חוזרת, סתם ולא רפי. אל חוזרת
לו. להינשא
 הלובי. של לסיפור חוזרים אנחנו וכאן
 לערוך אנשים מיני כל התחילו לפתע

לארו אותה ולהזמין רותי עם שיחוודנפש
 לשכנע כדי והכל — לדבר כדי חות

רפי. עם להתחתן שלא אותה
לר עתה ממתינים וכולם, ואתם, אני,

 החברה של האדיר הלחץ יגבר: מי אות
הטלוויזיה. לאיש האהבה או

קנדה קטי
מ״אל־על״ חופשה

אז המדובר, במד. זוכרים לא אתם אם
 הדיילות אחת קטי, של לבה לכם. כיר

 :שניים בין נחצה אל־על, של הוותיקות
הר שיושב זה אבישי, שימעון הצייר

 למ- לחזור עתה ושהחליט בחוצלארץ בה׳
ניומן, כארי האמריקאי והשחקן כורה,

1 נבו 13 ב. 13 13 13

הטלוויזיוני הלובי
 של עניין זה שלובי חושבים אתם אם

חק של או חברי־כנסת, של קבוצות־לחץ
 שמעתם לא עדיין תעשיינים, של או לאים,

 על לחץ להפעיל כדי שעושים הלובי על
 שימ־ רורד ירושלים, של היפהפיות אחת

עדני.
 היא רותי אמיתית, יפה היותה מילבד
 יוסף רשות-השידור מנכ״ל של מזכירתו
 מבעל לילד, ואם גרושה !לפיד, (״טומי״)

האח בחודשים באילת. פעם לה שהיה
 איש של כימעט־צמודה חברה היא רונים

ריכנכאך. רפי אחר, טלוויזיה
 חברה בחזקת רק .היתד, היא כאשר
 ורוצים אחריה שמחזרים אותם כל הסכימו

ולא אחריה שמחזרים ואותם טובתה, את

כנימיני מזד
בחוץ־לארץ טוב יותר

לבילוי לארצו מזל את ואו־מום ניקול הזמין ארוחת־ערב, שכלל קצר, חיזור אחרי
אז חזרה 7םז ץ. ומאוהבת. מאושרת עייפה, מהטיול אז חזרה מזל שווייץ. של הפאר ומלונות הסקי באתרי שבועות שלושה של חופשה

 ידי בא הוא עסקים לשם לא שהפעם אלא בארץ, ניקול שוב נמצא אלה בימים
א שהשלב חושבת אני הוריו. את להכיר לשווייץ, שני לסיבוב מזל את להזמין ״

ושהעיקר בשווייץ ישראל את להמיר התנגדות שום *ז שמצידה י

י ׳יל צ פטרו ( 111111 1110 31

ריבנבאך ורפי שימעוני רותי
לשכנע מנסים החברים

לבנות ממשיך
 איך לכם סיפרתי שבועות כמה לפני
 מ- הכוכב את ניצחה הישראלית האהבה

 את בחזרה לוקחת אני עתה חוץלארץ.
 על שהמטרתי והשבח ההלל דברי כל

 מם- קנדה. קטי היפהפיה אל־על דיילת
יותר. נוצץ זאת בכל הכוכב כי תבר
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