
 סמי את מימיה ראתה לא תל־אביב
מב הירש, לאוזניו. מעבר מאוהב הירש

 בתל־אביב אתרים בכיכר דיסקוטק עלי
 כשראשו מסתובב נפוח, חשבץ־בנק ובעל

 מהממת יפהפיה תלויה זרועו ועל בעננים
;גדין. נ׳יל לשם העונה
 המתגוררת ,20 בת אמריקאית היא ג׳יל

היא סמי, של החדשה החתיכה בישראל.

ל מצי ש ה  הגרו
שתו ר1ה לא

 טובה כל־כד היתה לא שעברה השנה
 טורק. ריפעת המצטיין הכדורגל לשחקן

 ידעה תל־אביב, הפועל בעבר, קבוצתו
 עזבו מפתח שחקני כמה רבים. משברים

 השנה אך טורק. וביניהם הקבוצה את
 בימיה כבר פנים לו מאירה החדשה

הראשונים.

 פציעות הרבה השנה שידע השחקן,
 רמת־גן, להפועל תל־אביב מהפועל ועבר

 תשמ״ב. שנת של האחרון ביום מתחתן
 אכו־אל־עדס. ואפה הוא הכלה שם
 ערביה, שהיא ולעובדה לשמה פרם אך
כלשהו. נוסף1 פרט אף לגלות הצלחתי לא

ל היתד. ארוכה לא תקופה לפני עד
 את שגם מסתורית, בלונדית חברה סורק
 הספיקו הם אך לברר, יכולתי לא שמה

בינתיים. להיפרד
 השנה את פתח דיג, חובב שהוא טורק,
 אוזנו על ענד הוא סימלי. באופן החדשה

 הרע המזל מפני עליו יגן שלדבריו עגיל
ה- האחרונה. השנה במשך אותו שליווה

והכרתו!הקורסת טורק ריפעת
ס ש ללא

 גורדון, חוף של הוותיק והמציל להיגמר, עומדת הקיץ עונת
 ולצאת שלו, המציל סוכת את לנטוש עומד לוי, אברהם

הבא. הקיץ עד לשינת־חורף
 אחת לא כונה והוא אותו מכירה דיזנגוף שכל זה, :ולוי
 לו שילדה דליה, מאשתו, גרוש הוא הבוהמה״, ישל ״המציל
ילדים. שלושה
כן, ז מהסיפור המתבקש ההמשך מהו ספק יש למישהו האם

 גרושתו עם לגור חזר המציל הבעל קרה. זה לוי במישפחת גם
המתקרבים. החורף חודשי לפני ממש משותפת, בדירה

 ביחד, מבלים הם ביחד, לגור חזרו שהם בזה די לא ואם
 העומדים נאהבים זוג כמו ונראים הבוהמה של לאירועים יוצאים

להתחתן.
 לא חקק, גאזי של המיסעדה בפתיחת אותם כשראיתי

 חשבתי: בהתחלה נאהבים. זוג ממש עיניי. ׳למראה האמנתי
 שזה הבנתי כשבירר׳תי, אחר־כך. !״אדם לבן עושה שהחורף ״מה

 שאני מה וכל דום. נאלמתי נו, מחודשת. אהבה אלא החורף, לא
 אחרי שיבוא הבא, שהקיץ הוא, ולדליה לאברהם לאחל יכולה

 לא המשותפים ושחייהם השניים, בין יפריד לא הקצר, החורף
השנה. בעונות תלויים יהיו

 ונפרדים מתגרשים מיני לכל חשוב מוסר-השכל גם כאן יש
 לכם יהיה ואז יום־הכיפורים, יבוא מעט עוד אבל מכירה. שאני
כך. על לחשוב זמן הרבה

לוי ואכרהם דליה
מחודשת אהבה

ם נישואין ־ פתוחי
לגירושין וורובה

שטיר ישראלה
בטוח על

 מאז במהרה. לשוב והבטיח עבודה, לצרכי
 לא עדיין וגהל רבים ימים אמנם עברו
 מדוכאת. מסתובבת לא ישראלה אך חזר,

 חיים כמו אחד לחכות. לה שתה הפעם
יום. בכל מוצאים לא גהל

מתחתן טורק
 להינשא בחרו וחברתו הערבי כדורגלן

 השנה את ולפתוח בחולון, מהודר באולם
אמיתית. בשימחה החדשה

 שסיר, מצוות שטיר, ודרכי ישראלה
 אך והדת. החוק מבחינת נשוי זוג הם
 כבעל אותם רואים עדיין והדת החוק רק

ואשה•
 מפוצצת, !בהכרזה יצאו הם מזמן לא
מוצל לנישואין הנוסחה את מצאו ׳שהם
הפתו הנישואין שיטת היא הלא — חים

 אומנם הם בנפרד. השניים חיים כיום חים.
 את חי אחד כל אך התגרשו, לא עדיין

 המשותף ילדם לנפשו. לשני ומניח חייו
ישראלה. עם חי ,9ה־ בן השניים, של

 מוציאה תערוכות, לארגן ממשיכה היא
 חורשת כשהיא העיניים את בעיר לאנשים

 וגם שלה, במכונית־הספורט הכבישים את
 בכך הנשים, קינאת את לעורר הצליחה
מאוד. מאוד מבוקש פנוי שתפסה

 הסיגריות חברת מבעלי נהל, חיים זהו
נשוי היה הוא ובעבר ,40 בן הוא דובק.

 מתגורר חיים לשוודיה. ■שנים חמש במשך
 וחי בתל־אביב, במיגדלי־דויד בדירת־פאר

 יכול בארץ סיגריות חברת בעל שרק כפי
לחיות.
 וישראלה חיים יוצאים שנה חצי מזה
לחו״ל, נסע הוא זמן הרבה לפני לא ביחד.

 מילצ׳ן, לדליה בעבר נשוי היה הירש
 ארנון. הנשק וסוחר המפיק של אחותו

 בן. לשניים יש אלה מנישואים מילצ׳ן.
 גם והם טובים ביחסים נ׳שארו ודליה סמי

מס אולם חברתיים. באירועים יחד נראים
 ידידות־גרידא על בנוי ביניהם שהקשר תבר
ביחד. ולחיות לחזור מתכוונים לא והם

 על ביופיה העולה החדשה, וידידתו סמי
 שהיה מי נפרדים, שלא כימעט קודמותיה,

 נראה הזמן, כל אותן שמחליף כאחד מוכר
שהסי הרגשה לי ויש עכשיו. רגוע מאוד

 לי יהיה ושעוד במיוחד, רציני הזה פור
לכם. לבשר מה

הירש סמי
שזוף גוף

 שד שחור שיער לה יש חתיכה. סתם לא
 היא להפליא. שזוף וגוף ארוד-ארוך, פע,
בת בלהקת רקדנית היא כי בארץ חיה

שבע.
ש לי לספר ידעו בני־הזוג של החברים

 היסטרי. ממש הוא השניים בין הסיפור
נר לא אך כהלכה, גוירה לא אמנם ג׳יל
 מישפח־ בן לסמי, שמפריע מה שזה לי אה
לטוב. הזכור הירש פוקה של תו
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