
 כבת- היטב מוכרת היא בירושלים
 אריה היוצא, הממשלה מזכיר של הלוויה
כ למנותו רוצה ששר־האוצר זה נאור,

 נאה בלונדית חתיכה היא בנק. מנהל
לשלושה. ואם גרושה עיני־תכלת, בעלת
 העובדת גכירץ־רוטר, רחל זוהי

 טנגנו־ בהתקנת ומתמחה בעיסקי־הביטוח
 אריה עם נראית היא בדרך־כלל ני־אזעקה.

 בני- משוחחים כשהם קטי במסעדה נאור
המהבהבים. הנרות לאור חותה

 ליחסים לקרוא ״אי־אפשר רחל: אמרה
 אומנם אנחנו ,רומך. אריה ובין שביני

 בימים איתו נמצאת ואני מאוד׳ קשורים
 באפריל האחד עד עכשיו. שלו, הקשים

לע חייבת ואני אריה, על לחץ עוד יהיה
 הזאת.״ התקופה את לעבור לו זור

 דרך ״הכרנו וסיפרה: רחל המשיכה
 שופטת. שהיא מרים, אריה, של אשתו

 שבו גן לאותו הלך שלי הילדים אחד
 זו התחברנו.״ וכך נאור, של בנו נמצא
 רחל ידעה יותר מאוחר הגירסות. אחת

 אחרת: בדיד התחילה שההיכרות לספר
ג׳ימי. ושמו משותף חבר דרך

 לבלות אוהבת לא ״מרים רחל: הסבירה
את שאוהב חופשי טיפוס אני בערבים.

גבירץ־רוטר רחל בירכיו ועל נאור אריה
אריה ננל לחץ יש

עכ בייחוד כזה. אריה וגם האלה, החיים
 לבלות צורך לו יש במשבר, כשהוא שיו,
 הרבה.״ כל־כך בבית להימצא ולא

באו לו עוזרת פשוט ״אני :אמרה ועוד

 ב־ ,בערבים ביחד שאנחנו זה נפשי. פן
 כלום, אומר לא זה בבארים, או מיסעדות

 עלי.״ סומך אריה
לסמוך. מי על שיש טוב

ב*ון0 של והשוקולד האהבה
 ,19 בן רק פלא. ילד הוא צבר סביון

 השמנמן סביון מאוד. מצליח אמרגן וכבר
 מרי■ עם סוער רומן שנתיים מזה מנהל

בשמו ממנו המבוגרת כת־אדם, גלית
 אשת־ היא מרגלית תמימות. שנים נה

בער ידוע. תל־אביבי במועדון מכירות
והם לעבודתה, סביון אותה מלווה בים

 אלא שוב. לטרוף והתחיל לסורו סביון
 התחיל מרגלית, של מפחדה שהפעם,

בסתר. לאכול
סב את מרגלית הפתיעה השבוע, והנה,

 אחרי־הצהריים, אצלו שערכה בביקור יון
 בה בוגד — מעשה בשעת אותו ומצאה
בחב נאה, מעדנים בערימת מוקף כשהוא

לרוב. ושוקולד עוגיות ופלות, רת
 את אספה בחמת־זעם, נתקפה מרגלית
הקו חלון דרך אותם והשליכה הממתקים

 העוברים- של ראשם על השלישית מה
איו בזעקות מלווה היה המיבצע ושבים.

הדלת. ליד התאספו שהשכנים כל-כך, מות
 של מביתו מרגלית יצאה מכעס רותחת

ל נפרדים הם שהפעם והודיעה סביון,
והחליט ״חושבים״, עשה סביון תמיד.

 בתל- היקרות במסעדות לסעוד מרבים
אביב.

ל סביון הבטיח ידידותם שנות במשך
 או־טו־טו כי פעמיים ולא פעם לא מרגלית

שבחמו חמור דיאטה למישטר נכנם הוא
 יותר קצת באמת זה קילוגרם 120 כי רים,
 לפניו הציבה מצידה, מרגלית, ואילו מדי.
 מהקילוגר־ יפרד שהוא או ברור: תנאי
להי עליו שיהיה או — המיותרים מים
ממנה. פרד

 סביון נרשם חודשים כמה לפני ואכן,
 ותחת צמוד, מעסה עם ספורט למועדון

 ללעוס התחיל עליו החביבים המעדנים
המיסכן. בלבן, ולקנח מלפפונים

 קילוגרם 25 נשרו מסביון התוצאה:
 מאוד. שמחה ומרגלית

חזר שבועיים לפני אבל. אבל, אבל, ,

כת־־אדס מרגלית
איומות זעקות

 אוכל. שיהיה לפחות אהבה, אין שאם
 אחריה, לא אך לרחוב. לרוץ מיהר הוא
 והשוקולד הוופלות את לאסוף כדי אלא

כל-כך. האהובים

בן־האזפה
!העוזרת

 איש־העסקים שבין המפתיע הרומן
ש דרעי, שרה ובין אנג׳ל אמנון

 גרושתו, ושל שלו עוזררדהבית היתר■
 צה״ל בטאון מזכירת שהיא ברוריה,

אמיתי. בהפי־אנד הסתיים במחנה,
 מיש- של החיפאי לענף בן שהוא אמנון,

 עם השבוע התחתן הידועה, האופים פחת
מו באותו — בירושלים ברבנות העוזרת

מ חודש לפני התגרש שבו עצמו, סד
אשתו.

 הבוחנת מעינה הרחק נערכה החתונה
אף הוזמן לא לטקס החתן. מישפחת של

0111111 ע 10111010101

אנג׳ל אמנון
למיישפחה נודע איך

עו מה ידעו לא שאפילו מקרוביו, אחד
 של קרובי־מישפחתה רק להתרחש. מד

שם. היו שרה
 אמנון טילפן נישואיו אחרי יומיים רק
 להם וסיפר הנדהמים, הוריו אל אנג׳ל

נו זו בדרך החדש. המישפחתי מצבו על
בי, החתן: של לאחיו גם הדבר דע  א

 ליאד של בעלה ואודי, בטלוויזיה העובד
עופר. יולי של בתו רה,

גרו אנג׳ל, ברוריה ממשיכה בינתיים
 ידידה, בחברת להיראות אמנון, של שתי
חמד. אהרון אל־על טייס

הדוגמנית
והפסיכיאטר

 היפות, הדוגמניות אחת שחר, אורנה
 אל ולהצטרף תל־אביב את לעזוב עומדת
 מר־ ד״ר האמריקאי הפסיכיאטר ידידה,

 בלונדון עכשיו המתגורר ליברמן, טין
לגמרי. זמני באופן
 אוגוסט בירח רעותו את איש הכירו הם

ול לדיסלדורף נסעה כשאורנה האחרון,
 הישראלי. שבוע־האופניה במיסגרת לונדון

 טרמס במועדון המעטירה, בלונדון שם,
 לכל שמפניה בקבוק .לפתע נשלח הידוע,
 אורנה. גם ישבה שלידו השולחן יושבי

 — הבקבוק שולח גם בא בעקבותיו מייד
 לענ- דוקטור וגם אמיתי אמריקאי חתיך

 לבוא אורנה את הזמין הוא ייני־הנפש.
 מרצה הוא שבו המכון אל היום למחרת

הבי ואחרי לילדים, פסיכיאטריה ענייני על
 לארצות- :נוספת הזמנה בפיו היתד■ קור

אמריקה. של הברית
 חייבת היתה לעשות, מה אורנה, אבל
ה החבר לה חיכה שם לתל־אביב, לחזור
ד, דמי ימים, באותם שלה צמוד ל  ילד פ
הישראלי. עולם־העסקים של הפלא

 הוא התייאש. לא מלונדון הדוקטור
 אורנה, של הוריה לבית פעם מדי טילפן

 בעינה שההזמנה ושוב שוב לה והזכיר
עומדת.

אור* הרימה — שבועיים לפני — ואז

י שחר אורנה
שנזפניח בקבוק

 של קולו את שמעה השפופרת, את נה
 קרוב- לה נשמע וזה שלה, הפסיכיאטר

קרוב.
או להפתיע רצה ליברמן הד״ר ואכן,

 מתל־אביב. שינוי, לשם אליה, וטילפן תה
 תמים, שבוע במשך בארץ יחדיו טיילו הם

ה הרופא משוגעים. חיים עשתה ואורנה
 אי-אילו לה לקנות שכח לא גם אמריקאי

. ללונדון. שחזר לפני יקרות מתנות
 חפציה, את אורנה אורזת אלה בימים

 לד״ר להצטרף כדי ללונדון לנסוע עומדת
שב- בוסטון לעיר להפליג ומשם ליברמן,

 הוריו את להכיר כדי הכל ארצות־הברית.
 ושומרי־ יקרים יהודים הפסיכיאטר, של

מסורת.
-24


