
ת נכד
השדר

 זליגגר. לטלי בלב חמד. פינה לי יש
 החלומות כל התגשמות היא הזו הבחורה

שזכה מי אבל צעירים, גברים המון של
ואישסטודנט זלינגר, בני היה בה

באל־על. ביטחון
 הזכייה את הנציח הוא שעבר בשבוע

 רוני. הבכורה בתם להם נולדה שלו.
 חשוב, כך כל זה למה אותי תשאלו אז

 להם שנולד זוג כל על כותבת אני ואם
תקראו שאם לכם, אשיב ואני משהו,

זלינגר טלי
תודה להגיד לשכוח

 תבעו, טלי, זו מי ותדעו שורות, כמה עוד
 היא כמה עד ולדעת אותה להכיר בלי גם

חשוב. זאת בכל שזה נהדרת,
 מוותיקי אחד של הבכורה בתו היא טלי
 עזריה בארץ, והטלוויזיה הרדיו שדרי

 עזריה את שאוהב מי כל רספורט.
 שלא יכול לא רדתי, אשתו את ואוהב
 הלידה לפני ולהיפך. טלי, את לאהוב
 היא שלה. הפעילות בשיא טלי היתד.
 על דבר ליומון ביקורת כתבות כתבה

 ירון של המפיקה והיתה טלוויזיה שידורי
 רחבי בכל ערך שהוא בחלטורות לונדון

צוותא. מטעם ראיונות ערבי :הארץ
 זלינגר מישפחות כל של ההתרגשות

 רוני, כשנולדה עצומה היתד, ורפפורט
 הר־הצופים על הדמה בבית־החולים כמובן

ב תיוולד שרוני רצתה טלי בירושלים.
ירושלים. של הצח אוויר
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ר1ל ?מרח בין מ
 אלאל, קורץ את למצוא הצלחתי לא

 אינש־ אריק את למצוא הצלחתי לא
 סיפור אם אותם לשאול רציתי טיין.

 נכון. אכן עליו ששמעתי הנפלא האהבה
 מצד גם טובים, חברים הרבה כל־כך אבל

 את לי אישרו אכן הכלה, מצד וגם החתן
 ומוכרחה להתאפק מצליחה לא שאני זה,

לכם. לספר
 עליה היו מצויינת. זמרת היא קורין

 לא כמובן, אני, אבל סיפורים, מיני כל
 היא ארוכה תקופה במשך להם. האמנתי

 מצויינת וזמרת שחקנית עם בידידות היתד,
 בכל נראו והשתיים ישי, גליה אחרת,
חמד. צמד ממש ביחד, מקום

איינשטיץ אריק
— עניין הכל

 שהן לא נגמר. הזה ההדוק הסיפור אז
 שמעתי לא אני לפחות וחלילה, חס רבו,

 החברה להיות הפכה קורין אבל זה, על
 אינשטיין. אריק אחר, זמר של לחיים

 איתו מתגוררת שהיא שאומרים כאלה יש
גליה. עם מתגוררת היא מאשר יותר

ם י נ פי לי פי ה ה ב ה א ה ו
 אנסקי. אלכם את מכיר שלא מי אין

 אישי באופן אותו שמכירות כאלה יש
 מהשידורים אותו שמכירים כאלה ויש
 אוהבים אלה וגם אלה גם צה״ל. בגלי שלו

 בטוחה שאני בשורה לי יש ולכולכם אותו,
 הפופולארי השדר אלכם, אתכם. שתשמח

 המנוחה אל הגיע היום, בארץ ביותר
 שרי עם שעבר בשבוע והתחתן והנחלה

גכריהו.
נשוי. אלכס היה שנים המון המון לפני

בצה״ל. סדיר בשירות חייל היום אנסקי,
 שפיט, עדנה עם רומן לו היה אחר־כך

 כל כמו אבל זוכרים. כולם זה ואת
 זה רומן גם זוכרים, שכולם הרומנים
 שמילבד שרי, את הכיר ואלכם הסתיים,
 חיים הד״ר של בתו שהיא העובדה

 דויד אצל התנ״ך חוגי ממציא גבדיהו
 אצל התלמוד וחוגי המנוח כן־גוריון

 בצד,רון גראפיקאית גם היא כנין, מנחם
מעריב.

אנסקי ושרי אלכם
למעריב גלי־צה״ל בין

 הספר את כתב כאשר התפרסם אלכם לו ויש שלו, הטובים מהחברים אחד אף
 התפרסמו שבו לליכוד הבחירות מערכת על אשתו של שמה את זוכר לא הרבה,

וייצמן עזר של הצבעוניים הביטויים כל שני בן, לו יש ממנה אך הראשונה,

 לכם יישמע הזה שהסיפור יודעת אני
 שאני זה שבגלל יודעת גם ואני פנטסטי,

 לא אתם השמות, את לכם כותבת לא
 מתרחש הוא :הלב על יד אבל לי, תאמינו

מאוד וילות באיזור אלה, בימים ממש

תל־אביב. ליד שנמצא מפורסם מאד
 בעיקר העוסק עשיר, עסקים איש

 גיל את כבר עבר חקלאיים, בנושאים
 טרגדיה לו אירעה כשנה לפני הששים.

 אלה בין נפטרה. האהובה אשתו בבית.
 לשעבר, כלתו גם היתד, אוחו לנחם שבאו

לנכדיו, ואם בנו גרושת
הניחו בדיוק עבדו איך יודעת לא אני

 לשעבר הכלה היום אבל האלה, מים
פשוט היא ממש. של כלה להיות עומדת

 לשעבר בעלה אבי בבית להתגורר עברה
 כשאני משותפים. חיים איתו ומנהלת

 נראו הם האחרונה בפעם אותם ראיתי
 של הבן עם הזה והעניין מאושרים, לי

 כלל האשד״ של בעלה פעם שהיה האיש,
להם. מפריע לא

 שציפור כפי יתחתנו, באמת הם אם
 בנים, להם יהיו ועוד לי, לחשה קטנה
 ואבא סבא מצליח איש־עסקים אותו יהיה

ילדים. לאותם

אלאל וקורץ ישי גליה
דירה של —

לוזזוזר
מהמציל
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 בוטיק, הצעירה לה פתחה

ידוע. עיתונאי של זתו

 הזד, שהסיפור מדוע טובה סיבה לי יש
 הזוג, בני את שמכיר מי שמות. בלי יהיה

 בארץ, כאלה הרבה שיש לי ותאמינו
שהיל שלי הכוונה מתכוונת. אני למי ידע
 בסדר, שהכל עדיין שחושבים שלהם, דים
ואמא. לאבא קורה מה בעיתון יקראו לא

 כבר הנשואה נאה, בצעירה המדובר
 שהוא זוהר, עסקים לאיש שנים הרבה

 כל־כך שלא זוהר, איש-עסקים של בנו
 בשעות עיסוק לעצמה למצוא כדי בארץ.
העס את עושה שלה הבעל כאשר הפנאי,

 שלו, קים
אשתו עם יחד

 בסדר, הכל העיתונאי שאצל בעוד אבל
 שבעלת הרי שלו, המישפחה בחיי לפחות

 במציל אלא התאהבה לא שלנו הבוטיק
 באחת מגוריה, במקום שחיה בריכת של

מתל־אביב. הרחק לא היוקרתיות השכונות
 כבר שנמשך הסיפור, על יודע הבעל
 הוא הרבה בתמימותו אבל שעבר, מהקיץ
 הקטנה והאשה החורף, יגיע שכאשר חשב,
 יסתיים השחיה, לבריכת תלך לא שלו

 של החמסינים כשהתחילו אבל הסיפור.
 הקטנה שגה. כי לו התברר שעבר השבוע

 כאילו המציל, ואל הבריכה אל רצה שלו
בכלל. חורף היה לא

 הממשלה. את היום המרכיבים האישים על
 ספינת בגלל אנסקי התפרסם כך אחר

 דבר, של שבסופו הוויאט־נאמים הפליטים
 ממשלת על-ידי אומצה מאמציו, בעזרת

 שרי, עם היה הוא הזה בטיול ישראל.
 המיש־ של בהצלתם ביותר רצינית יד ולה

הוויאט־נאמיות. פחות
 את יש אחד לכל שלא יודעת אני

 הרפתקה כדי תוך רומן לפתח ההזדמנות
 של שהחתונה משוכנעת אני אך כזו,

 הפועל אל יוצאת היתד, שעבר השבוע
 החביבים הזוג בני של הטיולים אם גם

 פתח- בסביבות רק נערכים היו האלה
תיקווה.


