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אבא
סנסור

 כבר רסקין יורם של מהסיפור חלק
 האדריכל הוא רסקין להיסטוריה. שייך

 בל- לחלק שהפכו הסטקיות, את שהמציא
 שייך זה כל הגדולה. מהעיר תי־נפרד

ל יש הזמנים מאותם הישנה. לתל-אביב
 יפה אשה נחמדה, מישפחה רסקין יורם

 אבל יפהפיה. ובת בן, דפנה, ששמה
 המישפחה וכל בינתיים, התקדם יורם
 תוספת, מצא הוא ואז לו, הספיקה לא הזו

 וייפברג, סירי צעירה, דוגמנית בצורת
למישפחה. אותה אימץ ופשוט
 בדיוק ואז הסכמה. כל-כך היתד. לא כאן
 ובנה אשתו את עזב יורם החבילה. נפרדה

הפ מירי מהתחלה. הכל חדשה, מישפחה
 בתור הביאה שלו, בציבור לידועה כה

 עכשיו הילדה, את גידלה בת, התחלה
 מישפחת החליטה גדולה, כבר כשהיא
המיסגרת. את להרחיב שצריך רסקין

וניפגש
הפגנתי

בביי במחנות־הפליטים הרצח על הזעם
שעלי בני-הזוג לנישואי הגורם הוא רות
לכם. לספר עומדת אני הם

 ,32 בת רפואית צלמת דביר, רחל
 בקריאה הטבח, אחרי מייד להפגין יצאה

דיזג־ כיכר המקום: ועדודחקירה. להקים

כרוורמן ואבישי דביר רחל
—יד־הגורל

 הצהרים. אחרי השישי יום :הזמן גוף.
טכ נגד האמנים הפגנת התקיימה במקום

 חקר את למנוע שנועדו הממשלה, סיסי
האמת.

 אליה התקרב לנאומים, מאזינה בעודה
רמן, אבישי בשם צעיר  המבוגר כרוו
 לשוחח המשיכו הם שנים. בשלוש ממנה

 שההפגנה אחרי גם המזעזע, האירוע על
 כלכלן שהוא לה סיפר הוא הסתיימה.

מצלמת. היא מה לו סיפרה והיא
 התחתנו הם קצר זמן לפני בקיצור,

 סימלי: במועד מצומצם, מישפחתי בטקס
 דו״ח מסקנות פורסמו שבו שבוע באותו

בביירות. הטבח לעניין ועדת־החקירה

וייסברג ומירי רסקין יורם
נוסף בן

 ז בן לא אם לזוג להם נולד ומה
 כדי אחת מישפחה שעזב המסור, לאב
וכל מרגש, יום זה היה שניה, להקים

שנע הברית, את לחגוג הוזמנו החברים,
 ב־ מפוארים היותר המקומות באחד רכה

תל־אביב.

פעול□ לא רווקות מס־בת
אחרונה

 הפנויים מועדון את לעזוב עומד בקרוב
 מרשים, גרוש גורן, אמיר עורך־הדין גם

 של למישרד שותפו ,30 כבן קומה גבה
משגב. חיים עורך-הדין

 ה־| מנערי־הזוהר לאחד שנחשב אמיר,
 שבקפה ממושבו פעל הכרך, של מתבגרים
 ן לרגל אליו עולות היום לשם אכמודוס,
 ערב לתפוס בתיקווה המרובות, נערותיו

שלו. פנוי
 ממושב מימי את הביר שהוא מרגע אך

 !האופק מן נעלם הוא שבצפון, שתולה
 יום לכבוד שעבר, בשבוע שנה. לחצי

 הוא לעתיד, אשתו של 22ה־ הולדתה
עש השתתפו שבה מפוארת, מסיבה ערך
 ,ידועי- ועיתונאים רופאים עורכי־דין, רות
ממכריו. שם

ת1יום־ה ד ל
לכתב־ספורט

 ̂ ריבקל׳ה, קרה. זה דקות וחמש בחצות
 ערכה לי, ידוע אינו מישפחתה ששם

 ,ה־ בבלי. שבשיכון בביתה מסיבת־אפתעה
 הקרוב ידידה של 24ד.- הולדתו יום סיבה,

 1 הספורט מבקר קאופמן, רון והצמוד
 הארץ, עיתון־הבוקר של והמבטיח הצעיר
 / שהוא העיר בנות לכל מספר שנים שכבר

1 .29 בן
ה את זה באירוע פגשתי ש (״מושוך) מ

 כרגע ביותר המפורסם הכתב געש, ר־ ה
 הבלעדיוון כתבותיו אחרי הספורט, בשטח

 מקום־ שב הוא שאיתה נבחרת־הנוער על
 אמיתית יפהפיה גם שם פגשתי טה־ריקה.

 ששמה לי התברר ואחר־בו ג׳רי, שכונתה
 נשואה בבר הצער למרבה ג׳רלדין. הוא

 בבית־הספר ריבקל׳ה עם ביחד ומלמדת
סוצי עובדת גם שם היתה חולון. ט ו או

 אהו״ לשם שענתה גיזעית, יאמנית אלית
 להישאר שהעדיפו ואנשי־תיקשורת כה,

בעילום־שם.
 עוגת את וג׳רי ריבקל׳ה הגישו כאשר

 רטט מהסרטים, כמו שנראתה יום־ההולדת
 מגומגמות תודה ומילות מהתרגשות, רון

מפיו. יצאו
 את מסתיר שרון לציין המקום כאן

 לא שהיא כדי ריבקל׳ה, של קיומה דבר
חתי כל בין חופשי להשתולל לו תפריע

 הן עליו. לכעוס להן אל אך העיר. כות
 שהוא הרביעי, ביום אותו לפגוש תוכלנה

בביקתה. לבדו קבע חתום הוא שבו היום

הבידור
 היו עליו לכם לספר רוצה שאני לזמר

 בעולם הקשורות בחורות עם בעיות תמיד
הבידור.
 הספיק ,33 בן כבר הוא ממורי איתן
 אשתו היום משרית, ולהתגרש להתחתן

 שר הוא כרלן. יופי הבדרן-חקיין של
 במדי שהיה בתקופה ועוד שנה, 15 כבר

 הפלירטים היו בלהקה, כחבר חיל־האוויר,
לענף. המקורבות בכאלה קשורים שלו

דרורית וחכרתו מסורי איתן
הביטוח מסולם

 שאי באיחור, אולי למסקנה, הגיע איתן
 הוא ולכן והנאות. עסקים לערב אפשר
מהענף. יותר יהיו לא זוגו שבנות החליט

 בלוויית אותו פגשתי המסיבות באחת
 ירוקות. עיניים בעלת בלונדינית בחורה

 פעם אמר שאיתן נזכרת ואני ,22 בת
 היא מאוד. צעירות אותן אוהב שהוא

 כמזכירה עובדת הביטוח, לעולם שייכת
דרורית. ושמה החברות, באחת

 בחייו. בתקופת־מעבר עכשיו נמצא איתן
 ועל כזמר, השגיו על לשמור מנסה הוא

 הפסיק אך לעצמו, לכבוש שהצליח השוק
או הכוכב הוא אם מהשאלה להתרגש

<11אהב
למעביד

 סמי חדשה. אהבה יש הירש לסמי.
מו לניהול מומחה האחרון בזמן נעשה

 רחוק הלא בעבר נשוי היה הוא עדונים.
 ו-, מילצ׳ן, ארגון של אחותו לדלי!ה,
דודו, לו שהשאיר בדירת־הפאר מתגורר

הירש סמי
מהמישרד ישר

 המאוד האזורים באחד הירש, פוקה
תל־אביב. בעיר יוקרתיים

אוש את במיקרה די הכיר סמי ובכן,
ת  מזכירה ,21 בת כיאליסטדצקי, ר

 סמי של הפרטי־כמעט בעסק העובדת
 ממישפחה היא הצעירה אושרת הירש.

 חברה שנים הרבה במשך והיתה אמידה,
 בשם ירושלמי סטודנט של צמודה מאוד
 ב- בלי־כוונה התאהבה היא פלג. מולי

 ממש היתד! שצמחה והאהבה מעבידה,
ה לאהבתה לחזור ניסתה היא לוהטת.

 בלית- שבה לכן הצלחה. ללא אבל ישנה,
החדשה. לאהבתה רה

 מתנחל
נווה־צדק

 :מאוד פשוט ז חדש ישוב מקימים איך
 ליצחק שקרה מה בדיוק זה מתנחלים.
חיותמן.
 חיפה יליד נווה־צדק, הלח חיותפן,

 ומאוד- מושבע ממש רווק היה ,40 בן
 זמן לפני עד היה זה כל מבוקש. מאוד
להת הבחור החליט אחד יום מאוד. קצר
 בלונדית המאוד-קבועה, חברתו עם חתן

דנמרק. ילידת ותמירה יפהפיה
ב מערכות-חינוך בפיתוח עוסק יצחק

 אשתו שבירוחם. המדבר לחקר מכון
 ועבדה סוציולוגי, במחקר עוסקת מדיאן

בר־אילן. באוניברסיטת
 והיא כאן הוא נייד: מאוד הוא הזוג

 בהריון, שהיא למריאן שנודע מרגע שם.
בדנמרק. למישפחתה לנסוע החליטה היא

 מתפתחת, מאוד מאוד בינתיים, השכונה,
 לשימחתו וגני־ילדים, בתי־ספר צומחים

לעתיד." האב של הרבה

 כך זמן, לו יש היום מתחרים. לו שיש
ארוכים. לרומנים לי, נראה

 את ידידיו. שהבינו מה גם שזה יתכן
 שלו, ותיקה ידידה לו הכירה דרוריה
רציני. משהו צריך שהוא שחשבה


