באביב היא
תש 1ב בחזרה
בשבועות האחרונים נעלמה מעיני יונה
לחוביץ /טילפנתי מודאגת לביתה .ב
מחשבה שחילופי מזג־האוויר הפילו אותה
למישכב .ניסיתי כמה פעמים בבוקר .אך
לא היתד .תשובה .אז הבנתי שהיא לא
חולה ,חם וחלילה .היא בטח יצאה לקניות,
לים ,לבריכה או השד יודע מה.
המשכתי לטלפן ,עד שבאחד הערבים

יונה לחוכיץ
נוס גשם ראשון
ענה לי גבר דובר אנגלית .לא .היא לא
חולה ולא תופסת קרני־שמש אחרונות ב
דרום ,אמר לי האלמוני .היא נסעה לאר-
צות־הברית ,ותחזור ,אם לא יהיו בעיות,
באביב.
אם כך ,יש בוודאי כמה מעריצים מאוכ
זבים בתל־אביב .אבל מי אמר שהאביב מ
תחיל דווקא בחג־הפסח — אולי אצל יונה
הוא מתחיל עם גשם ראשון?

1

1

1

1

1

ל״דוח
במ 1ל ג 9א 11״ם
אני לא מייחסת בכלל חשיבות למזלות .אני לא בוחרת לי
את החברים והחברות שלי לפי היום או השעה שבהם הם
נולדו .אבל אני יוצאת־דופן .הנה ,למשל ,כניסת מזל מאזניים
היתד ,מלווה השנה בסיפור מטריף  :לידת המבחנה הראשונה
התעכבה עד אחרי חצות ,משום שההורים המאושרים רצו שבנם
יוולד במזל מאזניים .למה ? הלוואי וידעתי.
בבוקר שלמחרת הלידה .כבר התחילו להציף אותי טלפונים,
שהתחלקו לשני סוגים .סוג אחד היו כאלה שרצו לדעת מי
ההורים המאושרים .השני ,אלה שידעו מיהם .״אם אתם יודעים,
למד ,אתם מטרידים אותי?״ שאלתי .בדקתי וראיתי שהם טעו.
כי התינוק לא היד ,זה שאליו התכוונו .ההוא נזלד רק כעבור
שבוע.
אז לידיעתכם :תינוק המבחנה הראשון הוא של ספורטאי-
עבר ידוע ,הנשוי לבתו של עסקן־ציבור ,לא מהאופוזיציה.
ועכשיו תשברו את הראש ,יותר מזה לא אומר.
עוד אני מתאוששת מר,טלפונים שהציפו אותי ,התבשרתי
שנולדה בת לגלה וגד יעקובי ,ח״כ המערך ואשתו הדיילת.
האב .כך סיפרו לי ,נכח בלידה.
בהזדמנות זו נזכרתי בהיסטוריה המרתקת של בני־הזוג.
יעקובי ,שהוא בן  ,48התגרש לפני ארבע שנים מאשתו טובה,
שאותה הכיר בתקופת שירותם המשותף בצבא .את נלה פרלמוטר
הדיילת היפה,פיה ,הוא הכיר בעת נסיעותיו הרבות לחו״ל.
ם־ 1975ביקשה אשתו החוקית גט ,שאותו קיבלה כעבור שלוש
שנים.
נלד ,היא סיפור אמיתי .היא נישאה לחייל צעיר בשם זאב.
שכעבור שנה מצא את מותו בתאונה ,בעת שניקה את נישקו.
אז רווחו שמועות שהוא בהרג כאשר הפסיד במישחק האכזרי
רולטה רוסית .כשהתאוששה מההלם .הצטרפה נלה לאל על
כדיילת .ואף זכתה בתואר מלכת הדיילות העולמית .אחר-כך
היא התחתנה עם איש חיל־הים ,גיל חי ,והתגרשה ממנו כעבור
זמן קצר.
גד ונלה החלו נפגשים בטיסות ארוכות .אחר-כך בסיפלגה
ולבסוף ,כשכבר אי־אפשר היה להסתיר את היחסים .התגרש גד
מטובה והתחתן עם נלה.
הדיילת לשעבר ,הצעירה מיעקובי בכמה שנים טובות ,עברה
לעבוד בחנון הישראלי ליצוא .יעקובי ,שהיה פעם שר ,משתעמם
עכשיו באופוזיציה.

גלה וגד יעל,ובי
מבחנה לחיים חדשים
עוד אני מתאוששת מהלידה הזו .התדפקה על שערי המדור
שלי לידה שלישית.
כליברלים מסתובב בחור חתיך ,בן אחד הכפרים הערביים
בגליל ,טהה א סלי שמו .מה הוא עושה כליברלים ? אסלי
הגיע לפני כ־ 20שנה אל ראש עיריית רמת-גן ,אברהם
ק ריני צי ,עם מיכתב ממכר משותף ,ומאז הוא כליברלים
ובעיר הגדולה.
אסלי ,בן ד,־ ,38מחזיק בדיעות אופייניות לליכוד  :בענייני
השטחים הוא חרותניק ,בענייני נשים הוא אלוף הליברלים.
לכן לא הופתעתי כשמצאתי אותו במרכז תל־אביב חי עם
מאיה ,עולה חדשה מברית־המועצות ,הצעירה ממנו בעשר שנים.
אסלי ,שהוא חבר מרכז הליברלים .הוא עכשיו אבא .בנו
הבכור נקרא אמיר .לברית לא באתי ,בגלל התחייבויות קודמות,
לכן קשה לי לדווח על מה שהיה שם .אבל חברה שלי אמרה
לי .שזהו סימן לכך וכך ,משום שזה במזל מאזניים .אני לא
יודעת על מה היא מדברת .אולי אתם יודעים ?
אגב ,אם אתם חושבים שגמרתי ,אתם טועים .עוד לידה חשובה
תהיה בקרוב.

הקשר
הגרמ1

הביתה
לתשומת לב כל מעריצותיו של הזמר
התימני בועז שרעבי  :עד להודעה חד
שה מתגורר שרעבי בארץ.
אולם ,אליה וקוץ בה .שרעבי אומנם נש
אר בארץ ,אבל אך ורק מפני שהוא מצא
כאן אהבה גדולה ,ישנה וחדשה גם יחד.
לפני כארבע שנים ,כשהיה בועז בשיא
הקאריירה שלו ,הוא עזב את הארץ ונסע
לניו-יורק .הוא השתקע בעיר הגדולה והת
חיל להופיע שם .אחר־כך חרש את כל אמ
ריקה ,במיסגרת סיבוב ההופעות שלו .כל
הידיעות שהגיעו משם סיפרו על בועז ה
מצליח .העסוק במנעמי החיים בארץ האפ
שרויות הבלתי־מוגבלות.
לאחרונה חזר שרעבי ארצה ,ואמור היה
לשהות כאן תקופה קצרה .בועז בא לבקר
את בני מישפחתו וחבריו הישנים .ולשמוח
בחתונת אחיו .במסיבת החתונה פגש בועז
באהבה ישנה שלו .ודליקת הרגשות פרצה
שוב.
לפני כמה שנים ניהל שרעבי רומן עם
תימניה צעירה בשם אורנה משולם.
שרעבי ואורנה ,שהיתר .אז תלמידת־תיכון,
ניצלו כל רגע כדי לשהות ביחד .אחר־כך
עזב בועז את הארץ ואורנה פגשה באיש
או״ם חתיך ,נישאה לו ונסעה איתו לש
וודיה ,שם גם נולדה בתם.
השידוך בין הבלונדי התמיר ובין התי־
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בועז שרעבי
אהבה ישנה חדשה
מניה העדינה לא עלה יפה .השניים חזרו
לארץ והבינו שעליהם להתגרש ,ובינתיים
הם חיים בנפרד.
כשבועז פגש את אורנה ,הוא הבין ש
עליו לחיות במקום שבו נמצא ליבו .הוא
שב לגור בדירתו היפהפיה באפקה ,התחיל
להופיע בישראל וממשיך לעסוק בשעות
הפנאי שלו בציור נופי הארץ.

לפני כחדשיים בישרתי לכם על התחדשות
הקשר בין השדרנית הפופולרית שוש
עטרי ובין חברה הוותיק ג׳וזה ,וכבר
יש התפתחות נוספת .שמועה עקשנית ה
מסתובבת בעיר מספרת על תוכניות לחתו
\
נה.
ג׳וזד ,היה בעבר מציל בכפר־הנוסש
קיסרית ולפני־כן עבד כמציל במלון פאן־
אמריקן בבת־ים .לפני כחודשיים הוא שב
לארץ .אחרי שהות בת ארבעה חודשים ב
גרמניה .סביב שהותו שם היו סיפורים על
מעצר בידי המישטרה המערב־גרמנית .או
לם כששב הבחור לארץ הוא מילא פיו מים
בכל הקשור לפרשה.
בזמנו ,אמרה לי השדרנית המפורסמת
כי הוא נעצר מפני שהפר את איסור הכני
סה לגרמניה ,אולם היו גם סיפורים אח
רים לגמרי .בכל אופן ,מה שהיה — שייך
לעבר.
ברגע שג׳וזה חזר לארץ ,הוא מיהר לז
רועותיה של חברתו׳ ,ומאז אי־אפשר היד,
להפריד ביניהם .ג׳וזה עבר להתגורר עם
שוש ,ומילא את ביתה במתנות שלא הפ
סיק לרכוש למענה .היום מסתבר ,שכאשר
בינתיים פורחת האהבה בין אורנה ובועז.
אולם השניים ידעו כבר עליות ומורדות
רבים במהלך הקשר בינלהם .אז לכל מע־
ריצותיו של שרעבי  :יש לי עצה .שבו
והמתינו בסבלנות ,עוד יבואו ימים.
ויגידו.

ריהט ג׳וזה את ביתה ,הוא ריהט בעצם גם
את ביתו ,שכן השניים מתכננים חתונה.
בעבר היו לשוש ,בת ה־ .32כמה סיפורי-
אהבה לוהטים .לפני כשנתיים נסעה שוש
לבירת ציון האמריקאית לוס-אנג׳לס ,והגי

שוש עטרי
חתונה באופק
שה תוכנית בתחנת־הרדיו העברית שם .היא
הצליחה בעבודה ובחוגי החברה .התאהבה
במקום ובמי שהיה אז המס שלה ,אכי
אלץ ,שחזר גם הוא בינתיים לארץ.
רומן מפורסם אחר של השדרנית המצלי
חה היה עם אבינועם כראנדט ,בעל
סיפעל לחוטי־טכסטיל .החבר המפורסם ב
יותר שהיה לשוש הוא שאול )״שאולי״(
וייצמן בנו של שר־הביטחון־לשעבר,

עזר וייצמן.
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