
המישפחה

עופרים אבי
 אילת. את התל-אביבים כובשים לפעמים

 הגרמנים. או השבדים זאת עושים לפעמים
 את הבאר־שבעים כבשו שעבר בשבוע
עופ אכי ביגלל ז למה זאת וכל אילת. רים.

 — רווקות שנות הרבה שאחרי מסתבר,
 רייכשטט אסתר מהזמרת התגרש מאז
 חיפש אשה. סוף־סוף לשאת אבי החליט —

ש צעירה זיו, שרית את ומצא חיפש
תל-אביבי כל אבל בבאר־שבע, מקורה

עופרים אכי
במלו! חדרים 5

 אוהבת היא שגם משום אותה, מכיר מבלה
לבלות.
 של העניין את לעשות החליט אבי

 רק לא רצה הוא הפעם. ברצינות החתונה
 כל את גם אלא היטב, שרית את להכיר

 מבאר- שהם לו כשנודע שלה המישפחה
 אבי כי מהרעיון, נסוג כימעט הוא שבע,

לבאר־שבע. לנסוע אוהב כל־כר לא
 ירד הוא פיתרון. ומצא חשב־חשב־חשב

 שאותה לבאר־שבע, לא אבל לדרום, אליהם
 של העיר — לאילת אלא סובל, לא הוא

 כל את הזמין הוא ועשה. אמר הכיופים.
 ולהכיר לבוא שרית של מישפחתה בני

אילת. של והנהדרת החורפית בשמש אותו
 במה הנראה, כפי ידע, לא כשהזמין

 מישפחה יש שלשרית משום הסתבך. הוא
 גיסים אחיות, אחים, אמא, אבא, גדולה:
 הכוכב את להכיר מגיע אלה ולכל 'וגיסות,
הצעירה. לבת להינשא שעומד

 חמישה אבי שכר באילת קיסר במלון
 אשתו מישפחת כל את ואירח חדרים
לעתיד.
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הסניף
הפריסאי

 אחרים בסדר, שהיא שאומרים כאלה יש
 מסכימים כולם אבל פשוטה. שהיא אומרים

- יפה. לארח יודעת שהיא
 בלי פאריס, לעיר־האורות, שנוסע מי

 רשיון־ את שוכח וגם הידידה, או האשה
 לטלפן רק צריך בארץ, שלו הנהיגה
 והוא )9695500 (טלפון דוידוכיץ לניקוד

 פשוט ניקול כי שלו. הביקור לכל מסודר
 כדי הכל לעשות ומוכנה ישראלים, אוהבת
אחר. ישראלי עם פעם בכל להיות
 מכונית עם לנמל־התעופה באה היא

 התורן הישראלי את לוקחת שלה, הסימקה
 מחמדי כל את לו מראה עצמה, לעיר

 וטוב. זול מלון לו מוצאת ואפילו פאריס,
 איתר• שידברו רוצה היא זאת תמורת
 החברים כל אצל איתר, שייראו עברית,

 איתה ושיבואו שלה, היהודים־הצרפתיים
 סוכן־ביטוח שהוא שלה, אבא של למישרד

 מהצברים יהנה הוא שגם כדי במיקצועו,
הישראלים.

 לפני החל ישראל עם ניקול של הקשר
 הגיעה ,25 בת היום כשניקול, שנים, כמה

ציו ברעיונות מלאה כעולה־חדשה לארץ
 ואחר־כך במישרד־נסיעות עבדה היא ניים.

 היא מישרד־הנסיעות את בנתניה. במלון
 של החברים אחד שלדבריה משום עזבה
 בנתניה המלון את אותה. לאנוס ניסה הבוס
משכורת. לה שילמו שלא אחרי עזבה היא

 תירוש. רוני בגלל עזבה היא הארץ את
 ז׳אן,תירוש, הגלריות בעל של בנו רוני,
 ככה והם, ניקול של הרשמי החבר היה
 אבל חתונה. על גם דיברו טוענת, היא
 הדוגמנית עם ניקול אותו תפסה אחד יום

 של כחברתו היום הידועה כן־?}מי, תמי
 עם שחתונה החליטה והיא פרי, אולפי
אין. בוגדים
 בה לטעת הצליח הצעיר תירוש אבל

 ועכשיו הישראלים, לגברים האהבה את
 מחברה ליהנות יכול לפאריס שבא מי כל

נאה. וממדריכה נעימה

אחיות שתי
 רגילה וגם יפות לנשים רגילה כבר אילת
 בשבוע שקרה מה אבל חשובות. לנשים
אילת. בשביל מדי יותר אפילו היה שעבר
 השתכנו לעיר, בגפן הגיעו נשים שתי
 וגרמו אילת, של הפאר ממלונות באחד

הדרומית. העיר בכל למהומה
 ישראל, של הראשונה הגברת היא האחת

ל שבאה !נכון, אופירה הנשיא, אשת
 לה שהיה המעייף מהמסע לנוח כדי אילת

 במאית אחותה, היתה והשניה במצריים,
 לנוח שבאה ארז, ורדינה הטלוויזיה

שעברה. הקשה מהלידה

כינר טלי
הביקתות בין

המלכה
מתחתנת

 אלה לכל התשובה הוא הזה הסיפור
 סיפור, לי יש רעת־לב. שאני שאומרים
מת אני כאלה. הרבה לי ויהיו שהלוואי

 של מאוד, קרובה הקרובה, לחתונה כוונת
 הזה, העולם של מלכת־המים שהיתר. מי

 מיס- ומנהלי מבעלי אחד עם בינר, טלי
נוטמן. יצחק הביקתה, עדת

 יהיו האלה שהנישואין מקווה מאוד אני
 לסלי. מגיע בחיי בעולם, מאושרים הכי
 היפים שכל הוא בטוחה שאני מה אבל

 בחתונה, יהיו הארץ של היפות ובעיקר
 טלי הבעל. של במיסעדה כמובן שתערך

שה בוודאי ידאג ויצחק היפות את תביא
כיד־המלך. יהיו והמשקאות מזון

דווידוכיץ ניקול
נענה טלפון כל

י וניסו
 הנמרץ הבעל פדקוכיץ, יהודה את

 בארץ, הגדולים האופנה ממיפעלי אחד של
 יהודה ברישתן. ללכוד רבות כבר ניסו
 ובעיקר יפה גם צעיר, גם טוב. שידוך הוא

 שלו שבנות־הלוויה פלקוביץ, אולם עשיר.
 בשרותיו, העובדות דוגמניות בדרך־כלל הן
 פעם אף הוא הראיה, :בקלות נכנע לא
נשוי. היה לא

 יש כזה לצוק שאפילו מסתבר אבל
 יהודה התעורר אחד בוקר רגישה. נקודה

 לרופא הלך בעורף. נוראים כאבים עם
 לרופא הלך דבר. שום עזר ולא אחד,
החברים שאחד עד לו. עזר לא זה וגם שני,

ן כ ו ס
 אין שאולי מעסה, למצוא לו הציע שלו

זהב. של ידיים לה יש אבל תואר, לה
שה וגילה מחקר־שווקים ערך פלקוביץ

 והמעסה המעסות בין גדולה הכי חתיכה
 גוהר, הלי היא החתיכות בין טובה הכי

הז הוא הכדורגלנים. של כמעשה הידועה
 נוצר. כמובן והקליק תור, אצלה מין

תחת נעלמים בעורף שלו שהכאבים כמו

קפוא
 אני בחיים. מסתדר שהכל אוהבת אני
 של גרושתו ׳טוחט, נחמה איך זוכרת
 מי — שוחט יגאל הדוקטור הטייס
 יפה של בתה לאורית, היום שנשוי

 חודשים במשך הסתובבה — ירקוני
למ אחד: בדבר מעייניה כשכל ארוכים

אותה. ושיאהב לאהוב מישהו צוא
 גיזרה עם למישהי קשה היה שזה לא

עוב אבל נחמה, של אלה כמו ופרצוף
 לי יש עכשיו אז לה. הלך לא זה דה,

 ומתעקש שמתאמץ מי :עבורכם גילוי
בסוף. מצליח

 שיש הסוער הרומן היא לכך ההוכחה
 שהוא ברנשטיין, אודי עם לנחמה

 אחקור, המקררים מיפעל בעל רק לא
 — בכלל חברה, איש משורר, גם אלא
לתפארת. חתן
כל-טוב? לנחמה אאחל שלא אני מי אז

פלקוכיץ יהודה
בכדורגל כמו לא

 כאבי התחילו כך חלי, של המנוסות ידיה1
 שלה. המנוסות הידיים תחת זאת גם והלב,
 יהודה את לראות אי־אפשר כבר ^היום
 וכשמסתכלים איתו, חלי הזמן כל 'לבד.

 מבינים שניהם, של המאוהבות העיניים געל
רציני. זה ושהפעם
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