
 המפד״ל
לאן♦

 עם מוזרים מאוד מאוד יחסים לי יש
 המיפלגד. מעוז בתל־אביב, הקסטל בניין

אומ אותי, שונאים הם הדתית-לאומית.
 את לקרוא רוצים לא הם שבעיקרון רים

 בולעים שהם מספרים אבל שלי, המדור
 לא למה בו. שמפורסם סיפור כל בשקיקה

 אבל גבר. שאני כמו דוסים הרי הם בעצם,
לעניין. וניגש לזה נניח

 דני התגרשו חודשים ארבעה לפני
(ה נעמי ואשתו המפד״ל מזכיר ורמוס,

 שלהם הגירושין מישפט ).2346 הזה עולם
 כך כדי עד הדדיות, בהשמצות רצוף היה

 יגנוז שהוא הצדדים לשני הציע שהשופט
ש רק בית-המישפט, בארכיון התיק את

 שלהם, ההורים אמרו מה ישמעו לא הילדים
 אפילו אני שהתגרשו. לפני השני על האחד

 השנה בשערוריית הסיפור את הכתרתי
).2350 הזה (העולם
ש אחדים ימים לפני התבשרתי והנה
 במי- הצעירים סיעת איש הדינאמי, המזכיר

 אלמנה עם לנישואים נרשם כבר פלגה,
 ,38 בת והיא גלזמן אילנה לשם העונה

 הדתית האשה במישרדי כפקידה ועובדת
 באותו רומאן בקיצור, בקסטל. הלאומית

 במי- שלום־בית יביא שגם שנדמה בניין,
 של לחדרו סמוך אילנה של חדרה כי פלגה.
 איש נתן, בן־ רפאל במפד״ל, החזק האיש

 להזכירכם כדיג• יוסף הד״ר של קבוצתו
 מרוב ובורג. הצעירים בין גחל מתח יש

 הוא מבני-ברק, כלתו את לבקר בא שדני
 בן- ידי את פעמים הרבה כך כל לחץ כבר
חברים. ממש יהיו עוד שהם נתן,
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ודמוי ודני נעמי
הראשון יהיה מי

 בקסטל, הדוסים כל ששאלו השאלה אבל
 לראשונה הסיפור את ראו שהם אחרי

 לו בער מה היתה ),2362 הזה (העולם
 שאלתי, אני גם מהר. כל-כך להתחתן

 ידעו לא הם לבניין. קפצתי ומסוקרנת
משלהם. אני כאילו איתי ריכלו ולכן אני מי

 שעזבה נעמי, כזה. הוא הסיפור בקיצור,
 ברעננה, הוורמוסים של המשותף ביתם את

 גם כן, להינשא. השמועות על-פי עומדת
לסבול היד. יכול לא הגרוש הבעל היא.

 להקחם רץ והוא לפניו תתחתן שאשתו
אותה.
 הקדים אכן הוא מבינה, שאני כמה עד

 לא אך פרטים עוד לדלות ניסיתי אותה.
 אך דני, של לביתו לטלפן ניסיתי הצלחתי.

 הציוני הקונגרס בענייני עסוק היה הוא
כל לא זה בעצם אותו. לאתר יכולתי ולא
 בקסטל ש״ידידי״ בטוחה אני חשוב. בך

 מי ועם מתי בהסתר, לי, ללחוש ימהרו
ורמוס. נעמי תתחתן

המורד נישואי
 מופיע אינו מוניץ, (״בנצי״) ציון כן־

התיא תאורן הרכילות. בטורי בדרך־כלל
 באוניברסיטת בחוג־לתיאטרון ומרצה טרון,

 המרצים, באירגוני פעיל הוא תל-אביב,
 סביבם הנעשה מול לשתוק מוכנים שאינם
כאן. וגם בלבנון בגדה,
 וצעק היסס לא הוא כיצד זוכרת אני

 עודד לשעבר, לחברו וברור ארוך בוז
בתיאט בכינוס הודיע זה כאשר קוטלר,

 מפסיק שהוא הצנזורה, נגד הקאמרי רון
 עד הפטריוט את שלו בתיאטרון להציג

הצנזורה. של מחודשת לבדיקה
ש ובשבוע גרוש הוא 39דד בן מוניץ

 בשם חמודה צעירה עם התחתן הוא עבר
 אני אם לפסיכולוגיה, סטודנטית קולוי,

 ומכירים בתל-אביב, גרים הם טועה. לא
 11ב־ מבנצי צעירה קוקי רב. זמן כבר

שנים.

המוסיקה משום
 של לשעבר בעלה טננבאום, עמירם

 הרבה עבר אלכרשטיין, חווה הזמרת
 אותו. עזבה אשתו האחרונים. בחודשים

ש ביפו, גחל במועדון כשותף נכנס הוא
ש- לי מספרים ועכשיו צלע קצת בהתחלה

חברות
לד<רה

שותפת מ
חב הן שושן ואילנה חורי קלרה

 אילנה יובל. חצי איזה כבר טובות רות
וקלרה לשעבר, מלכת־היופי היא שושן

חורי
— רוצות

 שרון. פלאטו שמואל של מזכירתו היא
 דירה לשכור השתיים עומדות מאוד בקרוב
 בית את תעזוב וקלרה תל־אביב במרכז
ה עם להתגורר ותעבור ברמת־גן הוריה
היפה. מלכה

פר כמה וגיליתי קלרה מיהי התעניינתי
 גוף בעלת ,25 בת היא מעניינים. טים

 מאחת בתל־אביב, חדש תיכון בוגרת חטוב,
 היא בארץ. ביותר העשירות המישפחות

 לה יש אך חברתה, כמו רווקה. כמובן
 לי לומר הסכימה היא לים. מעבר חבר

ר, הוא הפרטי ששמו ג הבנתי ומייד דו

 ומהו מיהו לפרט סירבה היא צרפתי. שהוא
שלה. הנוכחית האהבה שזוהי ציינה ורק

 הוא רחוק, כל־כך נמצא כשחבר אבל
זד על בכלל, אם מאוד, מעט לפקח יכול

שושן אילנה
להתפרפר —

 גורם מה אותה כששאלתי קלרה. אצל נעשה
ולהת החם המישפחתי הקן את לעזוב לה

 ״אילנה :לי ענתה היא רווקות בדירת גורר
 אחיות. כמעט טובות, כל־כך חברות ואני

 החלטנו ולכן להתפרפר קצת החלטנו שתינו
לבד.״ לגור
אמי ומאוד לעניין. תשובה אגיד, אני מה

מה שייצא העשן את רואה כבר אני צה.
לי. אין עדיין כתובת לא, הזאת. חרד,

שתר׳ הי
החסנן

 היתה גלומנפלד סימונה הדוגמנית
 חלומותיה. אביר את מצאה שהיא בטוחה
אזן, דני את הכירה היא האחרון בקיץ

רוד

 גבר בחו״ל. מתגוררים שהוריו ישראלי
 איטלקי. צייר על־ידי צוייר שכאילו יפהפה,
או הזמין ודני התחברו, התיידדו, השניים

מתגורר. הוא שם לאיטליה, אליו לבוא תה
במילנו.

 נטלה חפציה. את ארזה היפה סימונה
 אם ונסעה. במיוחד גדול לא כסף סכום
 חוץ צריך כבר מה אליו, אותה מזמין גבר

 לביזבוזיסז ושם פה נסיעה מהוצאות
 את מכירה לא היא טעתה. היא פה או,

 שנים כמה גרים כשהם גם הישראלים.
 אין ישראלים, נשארים עדיין הם בחו״ל,

לעשות. מה
 מאוד הוא שהבחור וגילתה לאיטליה באה
 המעטה. בלשון כך לומר אפשר אם חסכן,
ולסי- החסכנים. סליחה הקמצנים, של אבא

טננכאום עמירם
ידע לא שתבעל

 שהוא טיבעי רק זה היה המפה. על הוא
לנשמה. משהו יחפש
נשו היא אך מישהי, מצא באמת הוא

 מיהי, לכם לספר לי נעים לא ולכן אה,
 לא הוא כי נעים, יהיה לא לבעלה גם כי

 הוא לומר יכולה שאני מה כל על־כך. יודע
 יתפתח זה איך הבימה. לעולם שייכת שהיא

 מבוגרים מספיק הם אבל יודעת, לא אני
אלימות. סצינות שם נראה שלא כדי

 מזומנים, מעט עם שבאה המסכנה, מונה
 לאכול מה אצלו שאין רק שלא התברר
חש על עצמו את מזמין שהוא אלא בבית,
בחוץ. לאכול בונה

חד היא שחשבה מכפי מהר יותר הרבה

.

בילומנפלד סימונה
במילנו —

 חושבת אני מאושרת. כל-כך לא לארץ, רה
 מהישראלים, להיזהר למדה היא שעכשיו

חוץ. לתוצרת מחופשים כשהם גם
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