
ר או ב ח  מושבת כל את שישמח סיפור לי יש
העי מושבת כל ואת אוהבי־הנשים־היפות

בארץ. תונאים
 דיס;־ רחל את בוודאי זוכרים אתם
 עורך שהיה מי של היפה רעייתו צ׳יק,

 ז״ל. דיפנצ׳יק (״צ׳יק״) אריה מעריב,
של החזק האיש עם רחל של נישואיה

חתיכה, גם להיות קלים חיים לא זה
 וגם תואר־אצולה בעלת גם דוגמנית, גם

 ניכה את רודף הזה הגורל רגישה. נשמה
 כאחת כיום שנחשבת מי פון־וייזל,

בארץ. הטובות הדוגמניות
 משנה אינה ניבה של ההיסטוריה אבל
 זה לניבה עכשיו שקורה מה הזה. לסיפור

 נאה בדירה מתגוררת ניבה בבעיה. שהיא
 קצין־צה״ל עם יחד ג/ רמת־אביב בשכונת

 עולה מיכאל, מיכאל. לשם העונה צעיר,
 נהדר. חבר־לדירה הוא מאוסטרליה, חדש
 איתי, להתעסק ניסה לא פעם אף ״הוא
 בנימוס ועונה הנקיון על שומר תמיד

אלקטרו מזכירה כמו ממש שלי, לטלפונים
ניבה. פעם סיפרה נית,״
 הקטנה לדוגמנית לה התחשק פיתאום אז
 אינו שמו, רוני הבחור, להתאהב. הזאת

 קצין- עם לה מתגוררת שניבה מזה מאושר
 בין שאין חלילה, מאמין, שאינו צה״לר־לא

 לא שהוא אלא דבר, ניבה לבין מיכאל
 תגור שניבה ורוצה צ׳אנסים, לקחת רוצה
מיכאל. בלי לחילופין, או, — איתו
 רוני עזרו. לא ניבה של ההסברים כל
 המיס־ וניבה אני, או מיכאל או לה: אמר
 הדירה חוזה את להפר אם יודעת לא כנה

 היא שהיום מי עם יחסיה את לחפר או
חייה. אהבת שהוא מאמינה
 לניבה נתנה בארץ מחברות־האופנה אחת

 של מישלחת עם נסעה היא פסק־זמן.
 הבטיחה היא ולרוני לגרמניה, דוגמניות
 על נוסף לו, תביא היא תחזור שכאשר
תשובה. גם מתנות,

דיפנצ׳יק רחל
והארץ הארץ בין

 להתהדר שאהב זה העברית, העיתונות
 בן־גוריון, דויד את פיטר בעצם שהוא בכך
 היה דיסנצ׳יק היום. לשיחת בזמנו היו

 עידו, — בוגרים ילדים לשני אב אלמן,
 איש־עסקים. ורוני, מעריב עובד הוא גם
 רק לא שהיא אשה לו ומצא קם אחד יום

נורא. -נחמדה גם אלא יפה,
 ולא כימעט דיסנצ׳יק של פטירתו מאז
 בתוכנית אותה ראיתי פעם רחל. את פגשתי

 עכשיו זכתה. והיא בריבוע, 9 הטלוויזיה
 בעוד זכתה שהיא לכם לספר יכולה אני

משהו.
 החליטה היא שעימו גבר, לה מצאה רחל
 איש־עסקים הוא הגבר חייה. את לחלק

 לחוצ־ הארץ בין זמנו את המחלק מצליח,
 רחל, את מכירה שאני כמו אבל לארץ,

 לארץ. הארץ בין זמנו את לחלק יתחיל הוא
טוב. מזל אז

וידידה פון־וייזל(מימין) ניכהולהרוויח
שכן או חבר או

 צפתי, נועה עם יחד בלב בכה לא מי
 דגניה, מקיבוץ היפהפיה ,17ה־ בת הצעירה

 סירטו כוכבת והיתה כימעט שאו־טדטו
ק—.ובסוף דוידזון, כועז של החדש עו צ ת ל כדו לו ו

 ואריה, דליה של ידידת־מישפחה היתה
 בינה ושהבסדר בסדר, ביניהם היה כשהכל

 בסדר היה כשהוא עוד התחיל אריה לבין
 לכם לגלות יכולה גם אני דליה. עם

 חושבת היא לפחות כך מאושרת, שאותה
 החולים מבתי באחד כאחות עובדת עצמה,

דן. בגוש לחולי־רוח

 האלה, הגברים סוג את אוהבת אני
לוין. אריה משתייך שאליו
 ושואלים בתמיהה עיניים זוקפים אתם אם

 לכם להזכיר לי הרשו לוין, אריה זה מי
מזור. דלייה של הפרוד שהוא

 ואריה להתגרש, החליטו ודליה אריה
 כשניסה לדי־מכוערת, הפרשה את הפך

 שלא מאיים ועדיין כספים, מדליה לקבל
 לה יעלה זה כן אם אלא — גט לה יתן

 להאשים בלי הולך לא זה כסף. בהרבה
 גם שונים, גברים לה שיש דליה את

 לא הרבנים הפרידה. לפני וגם עכשיו
 ילביש לא אם ברצינות אליו יתייחסו

ולא-כל-כך־נכונים. נכונים רומנים, עליה
 במצב הזמן כל נמצאת שדליה בעוד אך

 אריה לו מצא והסברים, התגוננות של
 משלו. פרטי פלירט לו למצוא זמן לוין
 אבל הבחורה, את לזהות רוצה לא אני
שהיא הוא לכם לספר מוכנה כן שאני מה

החתונה

 יום עסל ״יום הפיתגם את שאמר מי
 סגן סיים לא מדבר. הוא מה ידע בסל״,

 ׳מרדכי (מיל׳) תת-אלוף שר־הביטחון,
הפר המילחמות את ציפורי (״מוטקה״)

 כנין -מנחם ראש־הממשלה שלו!נגד טיות
 (״רפול״) רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל ונגד

 וכבר בראשו, כימעט שילם שבה -איתן,
הטוב: הדבר העסל, עליו בא

 והדר פאר ברוב נערך שעבר בשבוע
 כל עם הלוחמת המישפחה של מיפגש

 השיא בתל-אביב החייל בבית נספחים. מיני
 החן לעלמת גידי בנו את ציפורי מוטקה

 שלה אבא שגם כספי, (״ג׳ודי״) יהודית
ביטחון. בענייני קאנון הוא

 של פניו על השימחה את כשראיתי
המתכ ראש־ממשלה ששום הבנתי ציפורי,

 יוכלו לא רמטכ״ל ושום שר־ביטחון נה
 כמו כאלה שמחות לו כשיש בעיקר לו,

וג׳ודי. גידי

 במלון ההפקה חשבון על והתגוררה אביב,
 עלם- פגשה היא קונטיננטל, ואמאדה
 הפקות־ סביב שמסתובבים מאותם חמודות,

 קטנטן. תפקיד איזה למצוא בתיקווה סרטים
 לא דויד, בישראל ששמו עלם־החמודות,

 נועה, את מצא אבל תפקיד, אמנם מצא
אותו. מצאה היא — יותר שחשוב ומה

 להסתובב ממשיכה נועה את תראו אם אז
 את שינתה שהיא תחשבו אל בתל־אביב,

 לערוך באה פשוט היא לסרט. בקשר דעתה
 שעורך הביקורים המון על ביקורי־גומלין

בקיבוץ. דויד אצלה
 בלי רע אין שאמר: חכם אדם היה זה
טוב.

צפתי נועה
בחור עירום, במקום

 נשארה והיא הסכימה, לא הקיבוץ אסיפת
? ושטחי-הפלחה הפרות בין

 בשביל וגם בשבילה, הצטערתי כן אני
 לספר יכולה אני עכשיו אבל דוידזון. בועז
 להצטער. מה על אין שבעצם לכם

בתל- נועה היתה שבהם המעטים בימים
לוין אריה

אחות אשה, במקום


