
 ציבורית אישיות של בנה הוא הבעל ידוע. מאוד־מאוד במשולש עוסק הבא הסיפור
 הזה הסורר הבו אז מעסים. לא מכירים הבן את וגם אותה. מכיר ילד כל ידועה, מאוד
 שאיתה מישהי, כבר לו יש רב. זמן כבר שנמשך הליך מאשתו, גירושיו בשלבי נמצא

ציבוריים. במקומות מבלה הוא
 הוא בעצם, במפה. מופיע הוא אם שספק בצפון, קטן במקום מתגורר הזה הבן

שם. גר לא כבר ................. . . או לנוח קופץ הוא אולי הילדים. עם לבד, שם נותרה אשתו .
לישון. לא אבל הילדים, על עין לשים בגדים, להחליף 1

די־בכירה, בדרגה מדים לובש אותה ראה לבד. רב זמן נותרה לא הנאה האשה
 סימני כל עם ספק־פומבי, ספק־חשאי רומאן מנהלים השנים שלו. הבחירה שזו והחליט
העשרה. גיל של האהבה

בכוונה, בפומבי נעשה אפילו זה אולי הציבורית. האישיות מבן הוסתר לא הדבר
בלעדיו. להסתדר יכולה שאשתו ויבין שיראה כדי

 את להחליף כדי ביום פעמים כמה מגיע שהוא לי, מספרים נחמץ. וליבו ראה
לחזור. דרכים ומחפש העיסקה׳ על התחרט שהוא חושבים חבריו בגדיו.

מניחה אני אך משהו, להוציא קשה קצת ממנו מזימתו. זוהי אם לדעת לי קשה

 לאוויר מהחממה יוצאים אמנם הם סגורה. קבוצה ממש הם האלה הקיבוצניקים
 קיבוצניק, נשאר קיבוצניק רעהו. מעל איש להיפרד יכולים לא אבל הגדולה העיר

עירוני. כבר כשהוא גם
 טובות. שנים כמה כבר בתל־אביב שנמצא ,25ה־ בן קלצ׳כסקי יורם למשל הנה

רומנים. כמה גם וניהל חתיכות בעיר הכיר הטבע מדרך
 ביחד חיו אף השניים מצובה. קיבוץ בת דורית; היתה בעיר שהכיר מאותן אחת

מישפחה. להפוך עומדים הם הנה כי שהבטיחו והיו רבים, חודשים
 ונסעה חפציה את אספה דורית נפרדו. השניים אך בדיוק, קרה מה יודעת איני

בתל־אביב. נשאר ויורם בניו־יורק- וכספה מזלה את לחפש
 עם אותו פגשתי לאחרונה מהירות. והיכרויות חטופים רומאנים לו היו שוב

 אמרתי קיבוצניקית,״ בוודאי ״זוהי שנה. חצי כבר נמשך שזה לי הסביר והוא מישהי,
חניתה. קיבוץ בת רייכמן, חדווה היא הנוכחית ענה. הוא מה!״ ״אלא בחיוך. לו

 שהוא בטוחה אני יורם. של במיקרה אבל יוביל. זה לאן להמר רוצה לא אני
הקיבוצית. התנועה של כוח־האדם ממצבת יגרע לא

רייבמן וחדווה קלצ׳בסקי יורם
קיבוצניקיות תמיד

השדכן
 לפני אומנם השתחרר פייקם אהרון

 נראה לא והוא מצה״ל ספורים חודשים
 עוזבות לא הקטינות אבל ,16 מבן יותר

 צבאית, בלהקה שהיה זמר סייקס, אותו.
ה של בנה הוא .21 בן כבר הוא ר ש

ג כ ! ש קטינות! נהירות,1ה

 אכרהם הבינלאומי הכדורגל שופט
 כר- על רב בעל־מוניטין הוא קליין
 בעל הוא כשדכן שגם מסתבר, הדשא.

מעולך- מיקצוע
 של מושבע חובב הוא החיפאי קליין

 לפחות זמן, לו שיש פעם בכל אילת. העיר
 לסוף- לשם יורד הוא לשבועיים, אחת

 כך בדרום, מילואים עושה גם הוא שבוע.
השני. ביתו כמעט היא שאילת

 לדתם מהצפון הרבים מסיותו באחד
 חזן, בכזלי הדרך באמצע פגש הוא

 להצטרף אותה והזמין צעירה, דוגמנית
ביותר. הדרומית בעיר לטיול אליו

 אלא חלילה. לעצמו, דואג לא קליין
 את לד- הכיר הוא השמש בעיר לחברים.

 מנהל שהוא לשעבר, תל־אביבי קוט, ג׳ו
ב המלונות באחד יוקרתי מועדון־לילה

 את אצלו ומחזיק גרוש הוא ג׳ו עיר.
ילדו.

קליין ואכרהם חזן מלי קום, ג׳ו
טובים חברים

 חודשים, שלושה לפני היתה ההיכרות
 של בחברתו בסופי־שבוע מלי מבלה ומאז

מתראים לא שהם למרות אבל באילת. ג׳ו

חוד בתוך להינשא עומדים הם בתכיפות,
 באילת להישאר מלי תאלץ אז שיים,

השבוע. במשך גם

במזל
מסלול

 לדוגמניות קוכלנץ לדני מזל לו יש
 זכה כבר 26ה־ בן הבחור ולמלכות־יופי.

 הזח (העולם שנה לפני באיזכור אצלי
ה מלכת עם רומאן ניהל כאשר ),2303
היו השניים חידה. אורלי לשעבר מים

9

קוכלנץ רוני
מיס מלכת

 בזמנו נסעו ואף די־ארוכה, תקופה חברים
לארצות־הברית. ביחד

 הגדר מהיבשת חזר תל־אביב, יליד רני,
 שם סיים הוא חודשים. שמונה לפני לה

 מהתקופה חלק ותיאטרון. קולנוע לימודי
 ושינה חזר הוא בחברתו. אורלי למדה
 חנות מנהל הוא היום התעניינות. תחום

 התיאטרון ואת דיזנגוף, ברחוב אופנתית
לפינה. דחק הוא

לדוגמ שוב התוודע הוא חנות כמנהל
רו מנהל הוא והפעם אחרות, וליפות ניות
 היא שלטענתו דוגמנית, עם סודי מאן

טק ״מטעמים אך עצמה. בזכות מוכרת
 שזד-ותה מעדיפים השניים כדבריו, טיים״,

שה למתת וזאת, — ברבית תתגלה לא
רווקים. שניים

 ממנו להוציא אפשרית דרך בכל ניסיתי
 ארפה לא אני הצלחה. ללא אך שמה, את

 לי שיתברר עד הזה, הדוגמניות מצייד
 שלצידו. הנוכחית הדוגמנית מיהי
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פמיניסטית מישפחה

 ביחד שחיה הפמיניסטית, הסופרת סייקס,
 מבעלך- בנפרד בנה, עם

 העמוק הקול בעל הזה, היפה הצעיר
 קצרים רומאנים מנהל הרזה, ומיבנה־הגוף

 ממוצע. פיזמון של כאורכו לעיתים -מאוד.
 זה !והופ... מישהי עם אותו רואים רק

נגמר. כבר
 אני בכך שלו, הבעיה זו לא אבל

 מה־ שחלק היא שלו -הבעיה בטוחה.
 קטינות. ממש קטינות. הן לו ממתינות

 ממנו. מרפות שלא ומטה, תיכוניסטיות
 בשעות מופיע כשהוא •לו מחכות הן

מע אחרי בדריכות ועוקבות שאחרי־חצות,
ותנועותיו. שיו

הטל מיספר את השיגה אחת קטינה
 הפרטיים חיו גם ומאז בבית, שלד פון

 של שלמה כיתה •לעמוסי־קטינות. הפכו
 כדי לילה־לילה, אליו מטלפנת קטינות

 הוא ואם מופיע הוא ואיפה מתי לוודא
מת הן צחוק. עושות לא והן לבד. בא

ברצינות. כוונות
 מצא לא ועדיין לבד אומנם הוא נכון,
 לעשות יכול כבר הוא מה אבל שותפה.

ז לה לשיר — 13 בת ילדה עם
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צר אליאד הד״ר בבהלה אלי טילפן
 (יפה) לבית תמי של בעלה׳ פתי,

 כי קראתי ימים חודש ״לפני ירקוני.
 להעמיד ברצוני התגרשנו. -ורעייתי אני

 איננו ואני תמר דיוקה. על זו עובדה
ולמי גט, לדרוש בדעתי עלה לא גרושים.

 הנוכחי מהמצב נהנת אשתי הבנתי טב
 — מקום מפל הזה. בכיוון חושבת ואינה

 ביננו שאין אלא גרושים, שאיננו רק לא
 זה.״ בכיוון הליכים כל

 כבר טועה. כאן מישהו ולצערי בדקתי,
 הם בנפרד. הזוג בני חיים משנה יותר

 אם בכך. הכרוך כל על גירושין בהליכי
 ״הליכים קורא אינו צרפתי הד״ר לכך

זה? מה אז זה,״ בכיוון

תאומים עם אלה
 גרא, שאלה לכם לספר הספקתי •לא
 נמצאת מעצב־האופנה, ?!ודד, של אשתו

 ומדברים הריונה של האחרונים בשבועות
 ובן, בת תאומים. יש והנה... תאומים. על

 ולכלב וחצי שנה בן בכור לבן המצטרפים
ענק. פודל

 שחלק משמח, כך כדי עד הוא האירוע
 יבואו בחו״ל, הנמצאים מבני־המישפחה,

לברית.


