
גור?איפה
 כשנגשתי לי, יצא סיפור איזה תראו
 בביקורו הקשורה פיקנטית, שמועה לבדוק

 גור (״מוטה״) מרדכי חבר־הכנסת של
 לעצמי שהצבתי האתגר בימית. שבוע לפני
 לישון חבר־כנסת יכול היכן לברר: היה

ז תושביה על־ידי הנטושה בעיר
 דן ך,ארץ, כתב עם יחד לימית בא גור

ב סיעת־המערך דובר ועוזרת מרגלית,
 3 השעה אחרי ברדוגו, בהירה כנסת,

 בשעה כי לי גילה מישהו לפנות־בוקר.
 חברת־ של ביתה לעבר השלישיה פנתה 4

 ובהירה מוטה ובי כהן, גאולה הכנסת
 שהקפיץ מה היה וזה לנוח. שם שכבו
 בביתה שידוע, כמה עד כי אנשים, כמה
 כמה אז אחת. ספה רק יש גאולה של

 בדיקה אך מאוד, דאגו ממתנגדי־הנסיגה
ל היתה שהדאגה הוכיחה שערכתי קטנה
 והוא תושיה, יש (מיל׳) לרב-אלוף חינם.
מסו לוגיסטיות בעיות על להתגבר יודע

:עובדה בכות.
 אחת. מספה יותר שם ״יש :גור ח״כ

 היא איתי. באה לא בכלל בהירה מזה, חוץ
מרגלית.״ עם באה

איתנו באה ״בהירה מרגלית: העיתונאי

0111111 מ 1111110101111
 שד האל־ד

פנינה
 הקצב את להדביק ינסה אחר שמישהו חופש. רוצה אני די,

רוזנכלום. פנינה של המטורף
 מראיינת, אשת־עסקים, שחקנית, דוגמנית, כבר שהיתה אחרי

יש עוד, מה יודע ומי ומין יופי לענייני מומחית עיתונאית,
 סתם לא זמרת. להיות עומדת היא :לאומה חדשה בשורה לה

בינלאומי! מידה בקנה סטאר אלא זמרת,
 היא וכבר ללונדון, קצרה מקפיצה חזרה היא שבוע לפני רק
מהמקורבים מישהו אז או, ? למה תשאלו שוב. לשם חוזרת

 גבר, מישהו. שם לה שיש מחריש־אוזניים בקול לוחש שלה
ר מאלללי אחד הוא והגבר כמובן. מ  של ביותר הלוהטים הז

את לגלות הצלחתי לא אופן בשום אבל המאוחדת. הממלכה
הכוכב. של שמו

רבים כמו נפל, הזה האנגלי השמועות, על־פי אופן, בכל
 הבחור פנינה. לרגליו שטוותה הפנינים ברשת אחרים, וטובים
 מצחקק קולה את ולהפוך אותה לאמץ החליט נדלק׳ פשוט

זהב. של למיכרה
 ״מה מכל־וכל. הדברים את מכחישה זאת, לעומת פנינה,

 נימי־נפשה בכל נפגעה סטארז״ ממני יעשה שמישהו פיתאום
 אחר דבר כל כמו עצמי, בכוחות זאת אעשה למשהו, אגיע ״אם

 לעבור כדי ללונדון שבוע בעוד יוצאת אני היום. עד שעשיתי
 את ולבחון השוק את ללמוד מתכוונת אני הקלטה. מיבחני שם

 והמוסיקה ארוך, לטווח החיים על מסתכלת אני האפשרויות.
להתפתח. רוצה אני שבהם הכיוונים אחד היא

 שם לי יש נכונים. לא הם שהכרתי זמר על הסיפורים ״כל
 אני גדולה. תקליטים מחברת מאוד, רציניים אנשים עם קשרים

 זה שלי לאישיות שמתאים הסיגנון תקליט. להוציא רוצה מאוד
מחפשת.״ לא אני חלטורות ג׳ון. ניוטון אוליכיה של הסיגנון

רוזנכלום פנינה
פנינים של רשת

כרדוגו כהירה
מקומות מיליון

 מיני לכל שהצענו מכיוון שלי, במכונית
 היחידה היתה והיא אלינו, להצטרף אנשים

 של בביתה נשארתי לא אני שנענתה.
 הוא להגיד יכול שאני מה כל גאולה.

 כעשרה עוד איתם היו שם אותם שכשעזבתי
 עדיין וחצי, שעה אחרי כשחזרתי, אנשים.

 כך, על נוסף האנשים. מיני כל שם היו
 וגור, בהירה בין דבר שום על לי ידוע לא

 וביניי.״ בינה דבר שום שאין -לי וידוע
 עם חדר שם ״היה ברדוגו: העוזרת

 ישן גור שק־שינה. גם והיה אחת, מיטה
 היה הבית בשק־השינה. ואני המיטה, על

 היתה החדר ודלת כמירקחה, זמן באותו
 משהו לעשות רוצה הייתי אילו פתוחה;

 מקומות מיליון למצוא יכולה הייתי גור, עם
!״טובים יותר

ב ו ק ו ל
 האחרון בזמן היה לוקוכ יורם הצייר

וה מזמן, לא התגרש הוא מצוברח. נורא
 בעייתית. די אצלו היתה שאחרי תקופה

 שבאה מישענת, לו נמצאה מהרה עד אך
לים. מעבר עתה זה

ש אנקורי, מרגלית השחקנית-זמרת
 ותיקה ידידה היא מארצות־הברית, שבה'

 חמישה לפני בארץ, כשנחתה לוקוב. של
חזרה כי לכולם לספר מיהרה חודשים,

לוקוב יורם
קשה תקופה

 כאן. יתחנך שבנה רוצה שהיא מפני ארצה
 תעשה מה בדיוק עדיין ידעה לא עצמה היא

הלא־ מצבו על כששמעה מייד אך במולדת.

 מוסדות את אלה בימים מסעירה דיפלומטית־רומנטית תקרית
 הבכירים שהפקידים לי מספרים ישראל. של והביטחון החוץ

 פרטים ולהחליף במיסדרונות, להתלחש מפסיקים לא ממש שם
שה פלא אין כזה במצב הזה. המרעיש הסיפור על פיקנטיים

והסקרניות. הגדולות לאוזניי גם הגיעו דברים
 גדולות היותר המדינות באחת ישראל בשגריר מדובר
 חובב־הניחד ולכל והקורצת. הרחוקה אמריקה ביבשת וחשובות

 לארצות־הברית. הכוונה שאין מוסיפה, כבר אני למיניהם, שים
 כת יש הישראלי, בשירות־החוץ הבכירים אחד שהוא לשגריר,

 מישפחתה, עם יחד הצטרפה, הבת ילדים. שני ולה נשואה,
 בין ובנחת, בשקט כולם להם חיו כך ארץ. באותה אביה אל

 שהעז מישהו, הופיע אחד שיום עד לרעותה, אחת מסיבת־־קוקטייל
הדיפלומטית. שלוותם את להפר

 בקהיליית־ רבים מני אחד ומצליח, נאה קצין היה זה מישהו
 נשוי שהוא איש-הצבא,׳ שימש מזמן לא עד הישראלית. הביטחון

 הפיקוד מאלופי אחד של במיפקדתו כקצץ־שלישות לילד, ואב
 בחוץ־ קצת להינפש החליט שם, תפקידו את כשסיים בצה״ל.
 שלו, האלוף עם הטובים קשריו את ניצל לשם להגיע כדי לארץ.

 לו נמצא גם מהרה עד השירות. ראש באוזני עליו שהמליץ
 מישרת את לאייש וילדם, אשתו בליווי נשלח, הוא תפקיד.

רחוקה. מדינה באותה שגרירות, באותה קצין־הביטחון
 החמוד הקצין בין :ההמשך את לנחש כבר ניתן ואילך מכאן

 פשוט כל־כך לא זה אבל רומן. התפתח השובבה ובת־השגריר
כיצד :לזוג־הנאהבים בעייה, להם היתה חושבים. שאתם כפי

 ה- השגרידות עובדי ומכל ממישפחותיהם סודם את להסתיר
? עניפה
על מיבצע-הסחה שאירגן קצין־הביטחון, מצא הפיתרון את

 אצלם שהתחיל סוף־שבוע, מדי המודיעינית. המסורת מיטב פי
 כל לו יש כי לאשתו מספר הקצין היה החמישי, ביום כבר
מספ היתד. בת־השגריר גם בניו־יורק. ביטחוניים סידורים מיני
 חברות־ ועל לערוך, שעליה קניות מיני כל על לבעלה רת

 הכל, אחרי הבלתי־מוגבלות. האפשרויות בארץ לה שיש מילדות
 בחצי-הכדור ממילא נמצא כשאתה לסטייטם, קפיצה כבר זה מה

מדי נפגשים השניים היו לחלוטין, מיקרי באופן וכך, ז המערבי
שמול בעיר מפואר, ביודמלון אותו של חדר באותו סופשבוע

פסל־החירות. ניצב חופיה
 בעלה תפס אחד שיום עד רבים, חודשים נמשך הזה הסידור

 האב. לפני מר-ליבו את לשפוך ורץ קורה, מה בת־השגריר של
החליט הסוררת, בתו של מעלליה על החשוב השגריר כששמע

את אליו קרה הוא לפרשה. קץ לשים כדי בנחישות לפעול
 לא זאת אבל עיניים. בארבע שיחה עימו וערך קצין־הביטחון,

 והזיקוקי־די־נור הניצוצות !סערה היתה זאת — שיחה היתה
הקטנטונת. לארצנו. עד הגיעו ממנה שיצאו

 ארצה. בדחיפות איש־הביטחון נקרא התפוצצות אותה אחרי
 ממש אלה ובימים נגמרה, מעבר-לים שלו הקצרה הקאריירה

 קצין־ביטחון- במיקרה תראו אם אז למולדת. לשוב עומד הוא
שסי מה את תזכרו תל-אביב, ברחובות בטל מסתובב לשעבר

לכם. פרתי

 הכל. לה התבהר לוקוב, של מעודד כל־כך
 הימים משכבר לחבר להציע מיהרה היא
עזרתה. את

ה בתקופה הקדישה שמרגלית מסתבר
 כדי ללוקוב, לסיוע זמנה מירב את אחרונה
 עזבה למענו הקשה. התקופה את שיעבור

 שעימו כגר, מני הקיצבי הזמר את אפילו
 מצא מרגלית אצל תקליט. הפיקה ביחד
 שפקדו התלאות לכל קשבת אוזן לוקוב
 הטרי, לגרוש מאוד עזר שזה נראה אותו.

מזה. סיפוק היה המסורה למטפלת וגם
 טוב. כל-כך סוף אין הזה לסיפור אבל
 על שוב עמד המצוברח שהצייר אחרי

אנ לעצמה שהציבה האתגר נגמר רגליו,
 להישבר קצת התחיל העניין וכל קורי,

 להיום: נכון שלה, ההכרזה וזאת לה.
 מצא הוא ורגיש. נהדר בחור הוא ״יורם
נש אני אבל עליה, להישען כתף אצלי

 חזקים, גברים שאוהבת אשה אני ברתי.
 להיפך. ולא עליהם, להישען אוכל שאני

כמו אבל, ונגמר. הולך בינינו הסיפור לכן
 גבול עד טובים, ידידים נשארנו בן.

מסויים.״

בחיפה רשומון
 סגל את רב זמן במשך שהסעירה פרשה

 בימים הגיעה בחיפה, רמב״ם בית״החולים
לסיומה. אלה

 המחלקה מנהל סגן כסר, מייקל הד״ר
 אשתו, כי חשד בבית־החולים, האורטופדית

 המנהל סגן עם חשאי רומן מנהלת זיווה,
 כן■ צכי ד״ר בית־החולים, של הכללי
 זו למסקנה בסר הגיע שבה הדרך ישי.

עצמו. בפני סיפור היא
 מוסיקה אוהב אינו האורטופד הרופא
 על משוגעת זאת, לעומת אשתו, קלאסית.
 בודד מינוי לה יש לכן קלאסית. מוסיקה

 הפילהרמונית התיזמודת של לקונצרטים
 שמועות הגיעו בסר לאוזני הישראלית.

 חובבת- אשתו לצד כי ונישנות חוזרות
 בקונצרטים קבוע באופן יושב המוסיקה

 שאשתו והחליט ובדק חקר בן־ישי. הד״ר
שלו. הבוס עם בו בוגדת

עוס ובן־ישי היא בתוקף. הכחישה זיווה
 בסר אך טענה. למוסיקה, באהבה רק קים
בהליכי-גירושין. פתח

 שגיר- החשדן הבעל השתכנע השבוע
 את ביטל הוא הנכונה. היא אשתו סת

למעונם. חזר והשלום ההליכים
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