
חופשה
כפולה

 כשנתיים מזה הברתו לווינסון, ירדן
 שאולי, רפי ואיש־העסקים המיסעדן של

 בהודו,'שם חודש בת חופשה לבלות נסעה
 כ־ למיזרח־הרחוק שהגיע אחיה, שוהה

 גורו של נלהב לחסיד והפך ביטניק
 כאן יש שבעצם גיליתי, אני אולם כלשהו.
 שאולי. את גם שכוללת כפולה, חופשה

 מאז אך בארץ, נשאר אמנם המיסעדן י
 בקצב מבלה נראה הוא נסעה, שחברתו

כש אצלו, מהרגיל מסחרר יותר הרבה
 נשים של בחברתן נמצא הוא מקום בכל
החליט שהבחור מסתבר וזוהרות. יפות

לווינסון ירדן
השובב החבר

 ולמה קצת. להשתולל כדי המצב את לנצל
לא?

 מצה״ל, כשנה לפני השתחררה כשירדן,
 חלק שאולי לה מקדיש בארץ, נמצאת

 נראה, זה כך עתה, החופשי. מזמנו נכבד
קצת. להתאוורר הוא גם החליט
 ש- בטוחה אני לדאוג. צורך אין אך

 כבעבר, טוב ילד להיות יחזור השובב
ארצה. החברה תשוב כאשר מייד

 את אלה בימים מסעירה מין שערוריית
ה הערים באחת בבית־העיריה העובדים

 לא פשוט הנושא בארץ. גדולות יותר
 במיסדרו־ בהתלחשויות מהפרק, שם יורד
המישרדים. נות

שנק ראש־העיריה, בסגן המדובר
 או לנשים, העזה תשוקתו בשל לעניין לע

 בלתי חרמן היותו בשל — אחרות במילים
 במשך חדל לא נשוי, שהוא האיש, נלאה.

 שנקרתה מזכירה כל עם להתחיל רב זמן
 המעודנות מן היו לא שיטותיו בדרכו.
בסמ מלהשתמש נרתע לא הוא ביותר.
 ״תראי הבכיר מתפקידו הנובעת כותו,

 מש־ אך לד״. אדאג אני טוב, לך שיהיה
 לא למיטה, עימו להיכנס סירבה הפקידה

 אני ״אם של באיומים בשימוש גם בחל
בעיות״. בלי אותך לפטר יכול אני רוצה,

 עובדות ממושך. די זמן נמשך זה מצב
 מחיזוריו זו אחר בזו שסבלו העיריה,

 חששו ראש־העיריה, סגן של הטורדניים
 מלשוחח נמנעו גם הן עליו. להתלונן

 תיקווה מתוך עצמם, ובין בינן כך על
 ■ העניין כל את לחסל עשויה שהשתיקה
 ידעה לא אחת פקידה וכך ולהשכיחו.

שיטה. לאותה קורבן נפלה חברתה שגם
ת עד להשתולל המשיך הסגן  שאח

להת והחליטה אומץ תפסה הפקידות
 דאגה גם היא ראש־העיריה. באוזני לונן

 העיריה. עובדי בין העניין את לפרסם
 מזכירות גם התחילו הדבר, נודע כאשר

 הבלתי־נעימות חוויותיהן על לספר אחרות
 בבת־אחת התפתחה כך הבכיר. הבום עם

ש שהפקידות, שמעתי גדולה. שערוריה
 לפטר עתה דורשות בינתיים, התאחדו

האיש. את
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קי ס ד ה לי ש ר תג ה
לידסקי, גלית את לראות אלה בימים הופתעו אנשים מיני כל

 כשהיא לידסקי, צפי התל־אביבי הפלילי הפרקליט של בתו
הקי השמש מן ונהנית תל־אביב ברחובות להנאתה מסתובבת

 שוהה ושהיא בארצות־הברית נישאה שגלית יודעים כולם צית.
 חופ־ לבלות כך סתם באה שהחתיכה חשבו לכן בעלה• עם שם

שת־מולדת.
התגרשה. גלית :האמיתית ההפתעה מסתתרת כאן אך

 למועד עד בחו״ל, לטיול שנה לפני נסעה 19ה- בת הצעירה
 היא וטובים. לרבים שקורה מה קרה לגלית אך לצה״ל. גיוסה
 הכירה היפהפיה לחזור• כלל לה התחשק ולא לניו״יורק הגיעה

 מינהל״עסקים. שם שלומד ,24ה־ בן ברנשטיין עדי את שם
 בטקס להינשא שמיהרו עד בזו, זה התאהבו כל־כך השניים
בארץ. להוריהם המאורע על לדווח זמן כלל מצאו ולא אזרחי,

 וכמעט השובבה, בתו את לבקר לידסקי אבא קפץ עת באותה
 הפרקליט חתן. בתוספת אותה כשמצא תדהמה מרוב שהתעלף

 ציפורה האמא מחותניו, עם היכרות כאן ועשה ארצה חזר
 דלק חברת של מנכ״ל שהוא ברנשטיין, אביחיל והאבא
הדעות. לכל כשרה ומישפחה כשר חתן גדולה.

 הבזק, במהירות שנישאו התכשיטים, ששני מתברר עתה
 שהצלחתי כמה עד מהיר. פחות לא באופן להתגרש גם החליטו

 גלית החבילה. את לפרק והחליטו הסתדרו, לא פשוט הם לברר
 כעת מתגוררת והיא ארצה, לחזור המתאים הזמן שזהו החליטה

 את להשלים בדי לים, מעבר נשאר בעלה־לשעבר אביה. בבית
לימודיו.

 מעורכת־הדין הגרוש אביה, בעיקבות גלית הלכה בגירושיה
הגי הליכי היו הבת מגירושי להבדיל אולם לידסקי. נירה
 ביותר. איטיים שעברה, בשנה שהסתיימו ההורים, של רושין
 הוא לאשתו. גט לתת הפרקליט של סירובו היתד, לכך הסיבה

בנפרד. חיים של שנים וחצי חמש אחרי רק מסירובו בו חזר
 בבית- רק לא המצליחנים כאחד שנים מזה ידוע לידסקי צבי

 ארוכה היא חברותיו רשימת נשים. בענייני גם אלא המישפט,
 בענייני מצליחניות כמה וידועות. זוהרות נשים ביניהן מאוד,
הישגיהן. לרשימת קושי ללא אותו צירפו גברים

 ודמותו, הנוצצים, המקומות בכל לבלות מרבה הפרקליט
והאירועים. המסיבות כל את מקשטת הניצחית, המיקטרת בלוויית

ברנשטיין ועדי לידסקי גלית
הבזק במהירות וגירושין נישואין

 לידסקי התחיל וחיי־לילה נשים כאביר שלו הקאריירה את
 על רב זמן במשך ידעה לא שנירה מספרים נשוי. בהיותו עוד

 ידוע שהיד, הסוד, את לון גילתה השובב. בעלה של מעלליו
 נוצ׳ר אז שלה. סובה ידידה גם שהיא שכנה לה, מלבד לכולם
נפרדו. והם הפרקליטים, זוג של הנישואין בחיי הקרע

 בתקופות בקלות. כל-כך לוותר מוכן היה לא לידסקי אולם
 רצה לא כבר כאשר וגם לאשתו, לחזור ביקש הוא מסויימות

שנים. לאורך הדברים את ומשך הגם בעניין התמהמה הוא בכך,
 הוכיחה גלית בהליכי־הגירושין. שיעור בתו אותו לימדה עתה
סיבוכים. שום בלי וחלק, קצר להתגרש שאפשר

השלישית בנעם בנאי אורנה
 בנאי־ אורנה של בשלישית נישואיה

 פורים בקרוב יהיו כן־אכרהם־וול&ה
ה בחודש נמצאת החוזרת־בתשובד, יותר.

 בן בנו עם התחתנה היא להריונה. שביעי
של הראשי רבה וולבה הרב של 24,־ד

חכם. תלמיד עם רק תתחתן
ה בין שהאהבה מספרים, חרדים חוגים

בו ממש היא ואורנה בתורה הגדול צעיר
 עוד תגבר בוודאי היא בנם, כשיוולד ערת.
יותר.

וולכה אורנה בתשובה חוזרת
למהדרין כשרה ליד

מכו רבני ייחום בעל שהוא זיכרון־יעקב,
ב הקל׳ישי מבעלה המבוגרת אורנה, בד.
חוז עם להתחתן סירבה תמימות, שנים זז

ואמרה אחריה שחיזרו בתשובה רים

 פעם בכל מרתק אורנה של חייה סיפור
מחדש.

 שחזרה לפני עוד לכותרות הגיעה אורנה
ל נשואה היתה היא בתשובה. במפתיע

 והתגרשה החיוור, מהגשש בנאי גברי
 כשבנה סנסציוני, גירושין במישפט ממנו

אביו. אצל נשאר אוריה, בכורה,
 בימאי של חברתו היתה היא אחר-כך

 המיש־ עם והסתבכה יושע, יקי הקולנוע
 אחת, נסיעה חשיש. עם כשנתפסה טרה

 את שינה קדמה, למושב השניים שערכו
 חזרה היא ימים שלושה בתוך חייה. מהלך

 ברחוב שלה דירת־הגג את מכרה בתשובה,
 את בתדהמה והיכתה בתל-אביב בורוכוב

התל־אביבית. הבוהמה כל
 אך חולף, שיגעון שזהו בטוחים היו רבים
 היא הדת. עם קשריה את העמיקה אורנה

 בן״ שמואל בתשובה חוזר עם התחתנה
 שהגיע מברזיל מיליונרים בן אברהם,

 את מצא לא הוא היפי. כמתנדב לארץ
בתשובה. וחזר בקיבוץ מקומו

 משניים קיצונית. לאדוקה הפכה אורנה
 נכנסה ואורחו בבני־ברק להתגורר עברו

נפ מהן שאחת בנות, שלוש וילדה להריון
החר בעיר הלידה. אחרי קצר זמן טרה
 והתגלתה רהיטים חנות ניהלה היא דית

מעולה. באשת־מיסחר
 על עלו השניים של הנישואין חיי אך

 אצלה נשארו והבנות התגרשו הם שירטון.
בבני-ברק.
 בענייני לעסוק החלה הטרייה הגרושה

 למטרות בחו״ל כספים אספה היא ציבור.
 ואפילו בשידוכים, עסקה ולישיבות, צדקה
 העבודה אך מישרד-הדתות. עד הגיעה
 הנכספת מהמטרה אותה הרחיקה לא הרבה

 שהוא חתן עם למהדרין כשרה חתונה —
ול בתורה. גדול אלא בתשובה, חוזר לא

קל. כל־כך לא כנראה זה כזה אחד מצוא
המאוש בני־הזוג השידוך. נמצא לבסוף

ובק המישפחה, את להרחיב החליטו רים
הראשון. הילד יוולד מאוד רוב

 לרחוב תחזור שהיא האמינו עוד פעם
 נשארת שהיא ספק אין כבר היום דיזנגוף.

בבני־ברק.


