
הדוברת

קלצ׳ינסקי סמדר
חוכמה תרבה נשים קינאת

 ותחנוניו צי׳דוקיו טיעונייו, כל מלהושיע.
 שקרה מה בערך זה אטומה. אוזן על נופלים

ה חודשים, שלושה לפני עד לחברתו לנ  אי
 איתו שעבדה ,21ה־ בת והיפה הדקיקה

 כך הבעיה, מקור — כשנתיים עימו וחיה
 עובד שאני ,-העובדה היא ימירו, טוען

נשים.״ עם
 יוציא הוא חודשים שלושה מזה עכשיו,

ה ,18ה־ בת קולצ׳ינסקי, סמדר עם
 אביה, בזכות מעט לא שהתפרסמה דוגמנית
 כמה כל הנוהג קלצ׳ינסקי אנדריי
שגרי לחטוף עד־מוות, רעב לצום חודשים

מרכז־חרות. בישיבות מהומות ולעורר רים
״בשו — ביחד גרים כבר האוהבים שני

 ואבא מידו מסבירים. שהם כפי תפות״,
 מספרת טובים,״ חברים ״אפילו קלצ׳ינסקי

 שמצא ליבו בכל מקווה ימירו סמדר. בגאווה
 הקטלנית הקינאה ללא לחיים שותפתו את

 האנרגיה הן — לנשים להן זקוק הוא הנ״ל.
סיפר. אותו, המפעילה

 קינאה מגלה אינה אכן סמדר בינתיים,
זהירה. אופטימיות מפתח והוא מיוחדת,

פוליטיקאי

אמביציה ע□
 אי־אפשר פנוי, ׳כזה בגבר כשנתקלים

 הנה :להכריז מייד מוכרחה אני להתאפק.
השבוע. רווק

תן  ורב מצליח פוליטיקאי הוא וולך נ
 תל- בעיריית המערך סיעת ראש :תארים
 וגם בתל-אביב לישכת־המס מנהל אביב,
 מ־ וינוער סטודנטים לחילופי לישכה ראש

לחייו, 40ה־ בשנות שהוא נתן, חו״ל.

הזוהרת
 דוברת בעד מאוד אישי באופן אני

 קודם גנני. דכורה הבריאות, מישרד
 שאני נחמדה, הכי הדוברת היא כי כל,

 יוצאת־ בהחלט בחורה היא שנית, מכירה.
 אלא הכתפיים, על ראש רק לא דופן,

כוח. הרבה עם גם
 שתי בין משגע בבית מתגוררת דבורה

 בירושלים הגרמנית במושבה קומות
 ילדיה שני את עצמה בכוחות ומגדלת

 מחברה שנפרדה לאחר והחמש. השבע בני
 עמיקם להיסטוריה המרצה לחיים,

אלעד.
 פרודה דבר רבתי בירושלים שנודע איך

 החלו שלה, מהקבוע הבלונדית הדוברת של
 בעל המשגע, הבית דלת על מתדפקים
מחז כל המזרחיות והקשתות הגומחות

דבו ירושלים. של והפנויים הידועים ריה
 לבסוף ובחרה קפדנית סלקציה עשתה רה

ידוע. אך גרוש, בעיתונאי,
גנני דכורה

פנוייה שוב

מותקן׳ לך. קורא ״צה־־ל
כן־דרור סמדד שהשם בטיוח לא
 אוסף לו שיש מי אבל משהו, לכם יגיד
ה שד,בלונדית יגלה כמוני, עיתונים של

יופי. תחרות באיזו כשנה לפני זכתה זאת
 לי, זכור לא זכתה היא יתואר באיזה
שחשוב מה חשוב. לא גם שזה וכנראה

 שנים 18 אחרי מאשתו, מכבר לא התגרש
משותפים. חיים שיל

 נראה לי אבל דעתכן, מה יודעת איני
 מסוגו פנוי לגרוש להניח ביזבוז ממש ׳שזה

 ביניכן יש אם אז בעיר. חופשי להסתובב
 הרבה עם פוליטיקאי, בעל המחפשת חתיכה

 מן ביום רחוק להגיע ויומרות אמביציה
 נתן, כי טלפון. אליו שתרים כדאי הימים,

 מספרים מאוד, עסוק איש שהוא מזה חוץ
 למצוא אפשר ביישן. קצת גם שהוא עליו
 בתל־ העבודה מיפלגת במישרדי אותו

בהצלחה. אביב.

 ושידידה 18 בת הכל בסך שהיא הוא
 פעמיים, גרוש גבר הוא בחיים החדש
פרידברג. אשר ושמו

 מאוד משגשג עסק יובעל 32 בן הוא
 לפני סמדר את הכיר אשר חשמל, לדברי

 חיים לשם העונה שליו, חבר כשבועיים.
 אותה הביא כשישו, יותר ומוכר אילן

 הפגישה היתד, אומנם זאת ערב. לארוחת
 שישו, אותו עם המלכה של הראשונה

 שתקע האהבה מבטי כי האחרונה, גם אבל
 השולחן של השני מעברו בסמדר אשר

 אלא ברירה ליו תהיה שלא לשישו הסבירו
לוותר.

 בתקופה תקוע שהיה אשר, ואומנם,
 קפץ ויתיסכולים מצגי-רזח של מחפירה

 זה :עיקבותיו. ׳נעלמו ומאז ההזדמנות על
אותו. למצוא אי-אפשר משבועיים יותר
 הבא, בשבוע אותו.מאוהב יעשה מה אך

 פיחת־ לאלוהים ו לצד,״ל תתגייס כישסמדר
ינים.

 והשניים מעמד החזיק לא הזה הסיפור
 רב זמן דבורה נשארה לא שוב נפרדו.
המ היא לחזר. המשיכו המחזרים לבד:
 ובמיב־ בקפדנות ביניהם לבחור שיכה

אפר לא שמו שאת בכיר, רופא זכה רז
רפואית. אתיקה של מטעמים כאן סם

 מהסרטים, רומן התפתח השניים נין
 שאו־טו־ לרכל, התחילו ובמישרד־הבריאות

 הפנויות ממעגל לצאת דבורה עומדת טו
המבוקשות.

לסיו הגיע הרופא עם הרומן גם אולם
 שהיא החליטה כשדבורה אלה, בימים מו

 הבכיר שהרופא בטוחה כל־כך לא בעצם
עבורה. המתאים האיש הוא

 צעירה, שוב, פנויה היא רבותי כעת
 מכם מישהו יש ואם ומצליחה. בלונדית

ב חופשי מסתובבת שדבורה שהעובדה
 (שרון), לאריק אהלן ואומרת כנסת,

 (ארליך), לשמחה העניינים ומד,
 אוכלת (פת), מגדעון נשיקה מקפלת
 ומנחם (שדסטק) אליעזר עם צהריים
כנין) מר היד, את חופשי לה מנשק (

 עבורם, חדשות לי יש אז אותו, תיעה
המצ הדוברת הופכת העבודה שעות אחרי
 מה שכל ומתפנקת, קטנה לאישה ליחה,
 חזקה גברית כתף איזה זה רוצה שהיא
הראש. את עליה להניח

שכזאת? כתף עם מישהו מכירים

לבזה? או שהווה
באופ כדורסל באופנה, באופנה כדורסל

 מדליק השבוע ששמעתי הסיפור אבל נה.
 כרקוכיץ מיקי של מד,סלים יותר

 כמובן אני יחד. גם ארואסטי ומוטי
 מתוך אבל הזה, בסיפור ספק מעט מטילה

 ה- רחל לשמי במטרה ודבקות נאמנות
הרכי את לכם לספר חייבת אני מרחלת,

בתל־אביב. לוהטת הכי לות
 ידוע, כדורסל בשחקן מדובר ובכן
נור לא חתיכה לאישה באושר הנשוי
 טובה בשעה נולדה האלה לשניים מלית.

מספ ושבר, שוד אבל תינוקת, ומוצלחת
להת אם עלינו, לא שהתינוקת לי רים
 לא ואני שחרחרה. עדינות, במילים בטא

שנול לתינוקת ואופן פנים בשום מתכוונת
וויליאמס. לארל או פרי לאולמי דה

מגל כך לכם, אגיד אני מה טוב. נו
 האמת את בעיר, הרעות הלשונות גלות

 מכירה שאני כמו אבל לברר, הצלחתי לא
 לא במקומכם אני הזה׳ מהסוג סיפורים

ברציגות. אותו לוקחת הייתי

 לו הולך
נש<ם! עם

 ,34,־ד בן הוותיק הצמדת ספר מידו,
 במיקצועו, שנד, 20 כבר לדבריו העוסק

 לא, נשים. עם לו הולך שלא השבוע טען
 למירו לו יש חושבים. שאתם מה לא זד,

 הנשים לתופעה: מיוחד פילוסופי הסבר
ל אשתו ביניהן — הסביר הוא כך שלו,

 סולן — ואהריה ׳לפניה וחברותיו שעבר
 שינוי כלומר מטמורפוזה, אצלו עוברות
 יפה טוב, הכל בהתחלה באישיות. קיצוני
 שלמישהו מבלי בהדרגה, אחר־כך, ונעים.
 קינאה יסוד מופיע שליטה, עליו תהיה
 לדבריו, שיוצר, — כמובן מצידן — קטלני

 את היסוד עד והורם משווע, חוסר־אמון
שהיה. היפה כל

 הופכת שהאישה או הצרות. מתחילות אז
לדיכ גכנסת שהיא או ותוקפנית למרירה

ידו קצרה — והוא לאכול מפסיקה און,
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 נושן אין

אשד בד■
 תקופה כבר חי גליקשטיין, שלמה שלנו, 1 מם' הטניסאי

 שימחה השר של המזכירה פעם שהיתר, לינה, עם ממושכת
 בדירוג 24,-ד במקום שזכה ,24ה־ בן הטניס כוכב ארליך.

עי בראיון נשאל כשהוא לאחרונה. מתלבט בעולם, הטניסאים
 שהמעריצות כדי לינה, עם להתחתן מתכוון הוא אם תונאי,
 לו אין שכרגע ענה אצלו, סיכוי בכלל להן יש אם תדענה
להינשא. כוונות

 כבר השניים כי קטן, סקאנדל לו חיכה הביתה חזר כשהוא
 מיליוני הרבה די להם שעלה בנווה־מגן, בית שנה לפני קנו

 תגובה״. ב״אין לעיתונאית שענד, בבית טען שלמד,׳לה שקלים.
אש. בלי עשן שאין ענתה, הפגועה לינה אבל

 וגימגם עבודתה, למקום אחר־כך אליה בא ששלמה למרות
 דיווחה למישפחה, קרובה מישהי, נתרצתה. לא היא הסבר, דברי

 גבי מעל נישואין לה יציע אם רק לו שתסלח אמרה שלינה לי
בניסוח. הטעות תיקון על לפחות, שיצהיר או עיתון,

 אוכל שאולי חשבתי כי לשלמה, התקשרתי וטובת־ילב שמחה
ביש זוג עוד על לבשר וגם כנו על שלום־הבית את להשיב

 טען הוא בטלפון, גבירי קול לי ענה שסוף־סוף אחרי ראל.
סי ענייני. בכלל זה מה אותי, שאל גם .אבל שלמה, לא שהוא
 ללינה שגם וכנראה לדעת, שרוצות המעריצות בגלל שזה פרתי

 להתייחס וסירב — לעשות מה — השתכנע לא הוא חשוב. זה
 ששלמה לכן לבשר יכולה לא אני מצטערת, אני אז לשאלה.

תוכ לגבי לינה ואת אתכן לעדכן יכולה לא גם אני אבל פנוי,
לעתיד. ניותיו

ולינה גליקשטיין שלמה
חתונה? אין חתונה? יש
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