
 של הנושא הוא אותו, מכירים שכולם מישהו במדינה, הגדולים המנהלים אחד
 החברה עם עסקים לי יש שאל״ף, משום אנונימי? למה השבוע. שלי האנונימי הסיפור

 יודע כל־כך לא אמנם הוא ילדים. יש הזה למנהל ובי״ת: צרות• רוצה לא ואני שלו,
מפניו. גם עליו, אשמור אני אבל שלו, לילדים טוב מה

 מתכוונת לא אני שלו. הפקידות באחת התאהב חשוב? מנהל אותו עשה מד, אז
 מאוד, בכירה לפקידה אלא הסניפים, באחד הלקוחות עם במגע שבאה כזו לפקידה

 כי חובק־עולם, גדול, רומן התפתח השניים בין המנהלים. סביב תמיד שמסתובבת כזו
לחוצלארץ. פעמים כמה איתו שלו האהובה הפקידה את לקח המנהל

 מתכוונת אני כולם, אומרת וכשאני מהאשה. חוץ כך, על יודעים שכולם מובן
 הסביר בשבחה, הפליג האהובה, עם הילדים את הפגיש הוא מנהל. אותו של לילדים גם

לאמא. לספר שלא מהילדים ביקש ואחר־כך שלהם, אמא לבין בינה ההבדל את להם
לבקשה. נענו הם כה עד

ק הכוכב מפי ובת־ה
 דודו את מעריצות שכולכן יודעת אני

 הכיר לא אחד אף שכימעט נכון טופז.
 היה שהוא מאז אבל אותה, שחק לפני אותו
 אתן שבוע, בכל מכן אחת כל של אורח
 מה יש ובצדק. עליו. משתוללות פשוט

 מוכשר רק לא הוא הזה. בבחור לאהוב
י נחמד. גם אלא

 דודו, השתולל מי אחרי אותי תשאלו
 לי יש אז אמת? על אהב הוא מי ואת

 היפות הילדות אחת :בשבילכם תשובה
 אחד של בתו פז. יעל בארץ, ביותר

פז. *טלמה אותה, שחק ממפיקי
 של בימת־הצילומים על נפגשו השניים

בעלת גבוהת־קומה, יעל, אותה. שחק

שלמה ואנא פז יעל
— אבא סס באה

מזל של
 להם יש בהם. מקנאה שאני אנשים יש
 מקבלים הם תמיד די. לא ועוד בחיים, הכל

 בכתב־הטלוויזיה מקנאה אני הפעם יותר.
אגג׳ל. אכי כלכלה, לענייני

 חתיד. הדיעוח לכל שהוא לאבי, אז
 בעבודה, מוכשר גם הוא בחיים. הכל יש
 לו הולך גם ועשיר, טוב מבית בא גם
 לחולצ־ הזמן כל נוסע גם חתיכות, עם

 מה הבן־אדם? צריך עוד מה אז לארץ.
 אמנם הוא אהבת־אמת. זה צריך היה שאבי
 של בדמותה שלו, אהבת־האמת את פגש

הרבה לפני כבר היה זה קיסלק. ;יכה

קיפלו ניכה ■
? לבן־אדס חסר מה

אנג׳ל אכי
!אהבת־אמת

 לא זה שהפעם אבי הבין אז אבל שנים,
לו. הולך

 עשיר לאמריקאי נשואה היתד, ניבה
 ושלא אותה אהב שפשוט מאוד־מאוד,

 העיתונאי של הפרטיות באהבות התחשב
בבי נפגשו אמנם וניבה אבי מישראל.

 ובביקורים בעלה, בלי בארץ שלה קורים
נקרא. לא זה אבל באמריקה, שלו

 אם בשבילכם. חדשות לי יש עכשיו
ל תטלפנו אל אבי, את מחפשים אתם
 למערכת לא וגם בירושלים, שלו דידה

 חדשה להודעה עד בטלוויזיה. החדשות
 בניו־יורק, ניבה של בדירתה אבי מתגורר

 הזוג שהם לי, נשבע אותם שפגש מי וכל
בעולם. מאושר הכי

ס־־ית־־מילה

 שמח לא הדוגמנות ובעולם באל־על מי
 וה- אדר מיכד דיילת של בשימחתם

 להם כשנולד פרסמן, עקיכא קברניט
 פרסמן־אדר שאוהד חושבת אני בנם?

שבו שלושה כבר מדובר הכי הילד הוא
 דיילת של בן שהוא רק לא באל־על. עות

 שעמדו כאלה שניים של אלא וקברניט,
הצי תשומת־הלב במרכז .האחרונה בשנה

זהב. בהברחת האשמתם בעיקבות בורית,
 שלאוהד רצה לא עקיבא אבא אבל
 אמר, למיכל חגיגה. עם ברית־מילה תהיה
ורצה מהמוהלים, אף על סומך לא שהוא

פרידה שוב
 במדינה לאיש־חשוב־מאוד עלתה ממנו שלה אחת פרידה

 שהייתה מי ארליכמן, לחווה מתכוונת אני ממושך. במאסר
 שזכור כפי דנן, ארליכמן ידלין. (״אשרקה״) אשר של ידידתו

 לגמור מאוד ועזרה במישטרה, זימרה פרש־ידלין, מומחי לכל
הקאריירה. את לידלין

 כד על ואולי מזמן, נגמר ארליכמן עם ידלין של הסיפור אבל
 אל קצת חזר גם הוא אחרות, נשים לו היו מאז הגברת. כעסה
 עורכת־הדין עם בבית־הסוהר, בעודו התחתן, ובסוף דדיה אשתו

דיכני. (״טלי״) טליה
 השנים חמש במשך שמריה. על קפאה לא ארליכמן גם אבל

 כצלאל איש-העסקים היה זה מאוד. קבוע חבר לה היה האחרונות
 אולי — אבל זה, עם זה התגוררו זה, את זה אהבו הם גורלי.

לרבנות. הלכו לא — פרשת־ידלין של הרב הפירסום בגלל
 או זה, את זה אוהבים לא כבר הם נגמר. זה גם עכשיו

 ואפילו זה, עם זה מתגוררים הם אין כך. נראה לא זה לפחות
זה. עם זה מדברים לא

 אחד כל אכסודום. בקפה הגורל אותם הפגיש שעבר בשבוע
 ישבו הם השני. בוא על לדעת מבלי שלו, העניינים בגלל בא מהם
 שלהם, המשותפים הידידים מאמצי וכל נפרדים, שולחנות ליד

ברוגז. פשוט עזרו. לא השולחנות, את לקרב
ארליכמן חווה

והגורלי הגורל

ץ ( והאשה הפקידה המנהל. להרבי

 בחדר-הניתוחים. רופאים, לקטן שיחתכו
 רצה לא פשוט שעקיבא טוענת מיכל אבל

 וצלמים רעש הרבה עם גדולה, מסיבה
 ברית־ את ערך ולכן וחתיכות, ועיתונאים

בחשאי. המילה
מב שלה הטובים החברים לכל אבל
 בטריפ ממש עכשיו שהיא מיכל, טיחה

 יירגע, עקיבא וכאשר להיות־אמא, של
 משגעת הכי המסיבה את תערוך היא

אוהד. של ברית-המילד, לכבוד בעולם
טופז דודו
המנחה עם הלכה

ליהנות וגם
 ב- להשתלם הרוצה בחורה עושה מה

 לה אין אבל בנידיורק, אמנוודהקולנוע
יל עם זוג מוצאת היא ? לשם לנסוע כסף
 לה ויחן שלה, הכרטיס עבור שישלם דים
 סניו־יורק, שהיא זמן כל דמי-כיס גם

בילדים. טיפול תמורת
ה עובדת־הטלוויזיה שעשתה מה זה

 הארידהארוך, השיער בעלת לימודית,
 על- לניו־יורק נלקחה היא לוז. פינה

ש סגל, צגי הישראלי עורך־הדין ידי
האמ בעיר הפועלים בבנק עובדת אשתו

הגדולה. ריקאית
 סגל מישפחת בבית עבודתה על נוסף

 בינה ישראלי, יורד של בבוטיק ולעבודתה
 סגל שלגברת פעם בכל הרבה. סבלה גם
 דווקא סגל ולאדון לבלות, לצאת חשק אין
בינה. את איתו לוקח הוא חשק, יש

 ללכת השניים החליטו הערבים באחד
 לא ומאזוכיסטים. סאדיסטים של למועדון

 אכלה הסקרנות פשוט אבל כאלה, שהם
 וגניחות שוטים של מכות בין אותם.
 אל המאזוכיסטים אחד לפתע ניגש הנאה,
 כשהוא רב, בנימוס ממנה וביקש בינה
 קצת?״ אותי תכי ״אולי שוט: לה מגיש
 דקות כמה כעבור אבל סירבה, בינה

 שגמרה לפני עוד והסכימה. התחרטה
 עירום, אדם אותו היה כבר ״ים״, לאמר
 בו לחבוט החלה ובינה בטנו על שוכב

בשוט.
 סביבם הצטופפו הקבועים המועדון באי

 במלוא זאת עשתה ביינה ליבה. בקינאה
 עד נמרצות, צליפות בבחור וחבטא הלב,

סגול. כך ואחר אדום הפך שישבנו
 ואותו מלאכתה, את בינה כשסיימה

 לא היא מקרב־לב, לה הודה מאזוכיסט
 ממש ״אני עצמה: על לתמוה שלא יכלה

מזה!״ נהניתי
 לארץ בינה תחזור שבועות כמה בעוד

ל מתארת אני הלימודית. לטלוויזיה —
שלנו. לתלמידים אז יראו מה עצמי

 כימעט־ יורשת ארוך׳ ושיער עיני-שקד
ש המפורסמות החתיכות כל של בטוחה

 שלה. אבא את לבקר .באה מכירים, אתם
 עם יצאה אבל לאבא, הגיעה אמנם היא

דודו.
 תשאלו וסוער. קצר היה ביניהם הרומן

 תשובה. לי יש לזה וגם !נגמר, הוא למה
 מה על חילוקי-דיעות היו וליעל לדודו
לעשות. 17 בת לילדה אסור ומה מותר

מקעמע (111ו₪חווו(ו
- הכל אחרי

 להיוולד
ם כפית ע


