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 ספורטיבי, מאוז-מאוד שבוע עלי עבר

 שלושה בחודותי. אתכם לשתף והחלטתי
 הקשורים ושלושה אחת. במכה סיפורים

בעיתונאי־ספורט.
וייט אנד גלאק א׳: סיפור

שיי הספורט כתבי שרוב שטוען סי
 בשורות סתחתן, ואינו המדלג לזן כים

 שעוד שמעתי עתה זה בפי. טריות־טריות
 גוש* של המושבעים הרווקים מן אחד

 מאיר זהו חרותו. את לאבד עומד ח
 הדתי הספורט בתב ,29ה־ בן דיפמן,

 הבלורית בעל ריפמן, מעריב הצהרון של
 עם האחרונות בשנתיים יוצא ׳הבלונדית,
 מסר שומרת מפתח־תיקווה, שחרחורת

 דינה. לשם העונה להפליא, ומתוקה רת
בקצינה. בצה׳׳ל ומשרתת 21 פת היא

הש בין הקשרים לאחרונה פשהתהדקו
במע עליו לאחראים ריפמן בישר ניים,
 במחצית להיגשא עומד הוא כי רכת

השנה.
ריס־ של בשימחתו שמחה אני בעוד

וב שייתכן סודות בסודי לי נמסר סן,
 ושדר כתב שכל ■תפקיד לידו יקבל קרוב

 בתוכנית- המדובר לו. מייחל ספורט
בש יום מדי שתשודר יוקרתית ספורט

להג בפטרה צה״ל, בגלי הצהרים עות
הצ התחנה של הפופולאריות את ביר

 ריפמן היה בעבר אלה. בשעות באית
 והודח התחנה של מתוכנית-הערב כתב

וכתבים. טכנאים עם סיכסוך אחרי
 של פיסגה ועידת כ׳: סיפור

געש הדי*
 ר קופה ממוצע חינני, .32 כבן חזק
 נותנת הייתי — גילו מכפי צעיר נראה

 את לשבור הצליח — פכסיפום 23 לו
 הרי- שני כאשר גינס של השיאים ספר
 חברו מילין, אלפי רחוקים שהיו געש,

 געש, ר־ ה משה כאשר זה היה יחדיו.
 בסאן המרכזיים הגעש הרי ליד הצטלם

 הוא לעבודה, חבריו בפי ,מושח', חוזה.
 הארץ עיתון מסעם ספורט לענייני כתב

 נבחרת עם נשלח והוא צה״ל, גלי ותחנת
 זכה שעיתונו אחרי לקוסטה־ריקה הנוער

 על־ העיתונים כל בין שגערכה בהגרלה
לכדורגל. ההתאחדות ידי

 להראות אוכל לא שאוחד. התמונה,
ש הרי-הגעש, ליד נראה הוא שבה זו

 במרכז ז ומדוע מעילו. בכים היטב פורה
 שתי תלויות צדדיו ומשני מושון עומד

האול מבית ונאות שחרחרות שפנפנות
כ פלייבוי. מייסד מפגר, יד של פנא

ל פוחד הוא למה פושון את ששאלתי
 לי סיפר הוא התמונה, את לי הראות

 ות- הצטלמו שהן שלהם הבום יידע שאם
 אותן יפטר הוא בעיתון. תופיע מונתן
ב ועובד סור בעל שהוא ומושון, מייד.
שפנ שתי לפרנס יכול לא עדיין רדיו,
מובטלות. פנות

דחניסים ניסן ג׳: סיפור
 אצל נחתתי התרוצצויותי במיסגרת

הכ לי היה בסלונה בגבעתיים, ידידה
 וגבה נאה צעיר לפגוש והעונג בוד

 27 בן רווק פרידמן, ניסן בשם קומה
ל שנורה בדירה המתגורר סקריית-ים,

עיר־הגגים. יד
ל מרקיעה שלו שהפופולאריות גיסן.
 שירו, זכיית בעיקבות שחקים אחרונה

כי על-ידי המבוצע העולם, על שלום  א
 במקום וזכה מרובה בהצלחה טולדאנד

 אינו הוא שירי־ילדים, בפסטיבל הראשון
 מבריק נתב נם אלא מצליח משורר רק

 צרי-העין טניס-שלוחן. לענייני במעריב
 עושה שהוא מספרים עיתונו במערכת
 האיזוריות במהדורות בכתיבה הון־עתק

עיתון. באותו
 מציץ הקפה, בכוס אוחזים אגו בעוד

 לעבר ואץ קלות מתנצל בשעונו. הלה
 בעלת-הבית לעברי תכנת ואז הפתח.

 רד בחורות שמונה ״לפחות ולוחשת:
 הפרטית כחברתו אחת כל עצמן אות
ניסן.* של

 כדי כלוליין להתפתל נאלץ הוא ואבן.
 פזית, עם האהבה לילות בין לחפוץ

 מרמת־גן, 25 בת חםובת-גו שחרחורת
מ ויפת־תואר גו דקת ,29 בת עלתה

מעיר- 28 בת משוררת נילי, גבעתיים.

 מנוחת
ש טו׳ גוו

 פוקס. חנניה סוכדהביטוח על עבורו מאוד קשים חודשים
 סוכנות־הביטוח בעל ,40ה־ לשנתו המתקרב המקסים, הגבר

 בשתי ברזמנית נכשל שפיגל, גיורא של לעסקים ושותפו
גדולות. הפקות

 היה הוא הבידור. בתחום היתה הסתבך שהוא ראשונה הפקה
 כל-כך שם והפסיד מארחו! דאנס ברודוויי למופע כספית קשור
 את למנוע היה יכול כמוהו גדול איש-עסקים שרק כסף, הרבה

רגל. פשיטת ששמה הבלתי־נעימה הנפילה
 הישנה הפרטית ההסקה והנה מזה, התאושש לא עוד הוא

 בנים, שני גידלו הם שאיתה מאשתו נפרד הוא התפרקה. שלו
בבדידות. די חדשים, לחיים ויצא

 גרוש־טרי למנוחת לצאת החליט בכפר־נטר, המתגורר חנניה,
 לא אך כזה, לטיול יצא הוא אחדים ימים לפני ובאמת, בחו״ל.

רט, זהגה אליו נילווית לבד.  השלושים בשנות רווקה רפפו
 תמיד לה ויש באל־על כדיילת עובדת היא לחייה. הראשונות

 הישראלי. המיסים משלם חשבון על לחדל לצאת אפשרות
 מקרוב ולהכיר לבלות — אחרת במטרה יצאה היא הפעם

חנניה. את
 ירוקות. עיניים ובעלת אינטליגנטית לשעבר, מורה היא זהבה

 ממתינה ואני לסקי נסעו הם לעניין. ובחורה תל-אביבית היא
 עליהם יעבור ומה עליהם עבר מה לראות כדי בקוצר־רוח להם

בעתיד.

 התחלה
חדשה

אלי למלוגאי סיפפטיד. המון לי יש

פפושדו אלי
— בצפון

מ מורה שהיא 31ה־ בת צביה הגנים,
 חוג עם נפנות וכהנה כהנה ועוד חולץ,

זו. בעוגה חבחתיו
 לברוח ניסה לחוץ שהרגיש הבחור,

 בקרית-ים אמו לבית כשבועיים לפגי
 תשאלו וחושבים. פסק-זסן לעשות כדי
 מישרד־התיקשורת. רק ז מכך הרוויח מי

 הרבה כל-כך לביתי הגיעו לא ״מעולם
ב שהיה כסי חמד בחורות של טלפונים

 גיסן של אימו סיפרה שבוע,״ אותו
 כי ומציינת, שכנתו ומוסיפה לידידתי.

הת בגבעתיים, לביתו ניסן שב כאשר
 מיק- למצוא נאלץ והוא ההסתערות חדשה

 אוזנה את גילה הוא ידידתי. בבית לט
 קץ׳ תחרות לערוך שהציע מי היה כי

ב אחרונה שתוותר ופי השמונה, בין
לנצח. בו תזכה זירה

ההצעה. את שוקל גיסן

ארליך איילה
ובדרוס —

 כבר שעליה אישית טרגדיה עליו דה
(ה זה עיתון דפי מעל בהרחבה דווח
 איש־ הצעיר, האלמן ).2353 חזה עולם

ב מלונות רשת ובעל מצליח עסקים
 אכיה, אשתו, שם את הנציח ארץ,

בטא המריבה באיזור שלו בבית־המלון
כרגיל. לעבוד והמשיך בה,

ה בכל היא כרגיל עבודה פסו, אצל
באי להתחיל יכול עבודתו יום ארץ.

 שלו אחר למלון לירושלים לעבור לת,
 מיש- נמצאים שם בתל-אביב, ולהסתיים

 ברמת-אביב. שלו והפגטאהוז חברתו רדי
ושמח. מסביר־פנים, עליז׳ הוא ותמיד

ה צעירה עם בתל־אביב אותו ראיתי
הכל בעלי אדליד♦ איילה לשם עונה
 היא אותה. מכירים בטח שביניכם בים

לכל מיספרה שפתחה הראשונה היחד.
 ברחוב שבאקסלוסיבים אקסלוסיבית בים,

ש שמעתי עכשיו בתל-אביב. פרישמן
 גרו- והיא אופנתיות חגורות גוזרת היא
שה.

 הגדולה בעיר השניים את כשראיתי
ש לי נודע אבל זה. שזהו חשבתי לא

 בסופי- באילת איתו נמצאת נם היא
 ב- פסו של לצידו אותה ראיתי שבוע.

 הדרומית בעיר שנערך שבוע־האופנה
רציני. להיות מתחיל שזה והבנתי

פוקס חנניה
בסקי יכירו

המתחתן הנגד
יוש אני ל לקרות יכול זה עוד איפה

 בית־ של בלובי קל משהו לשתות בת
ה הרהיטים יצרן אלי וניגש גדול מלון

לי ואומר שווט, שדל מיפו, עתיקים

שווט שדל
פתע נישואי

 נו ואני עכשיו התחתנתי תאמיני, ״לא
 ה לשבועיים.״ באירופה לירזדדבש סע
 אן להניח הספקתי לא בפה. לי נתקע מיץ

 נמצאי שתמיד ונייר עט להוציא הכום
 היז מאיפה הכלה, מי נעלם. ושרל אצלי
 אב יודעת. לא ממש אני הכירו. איך

 אוצי אני מאירופה יחזור שהוא ברגע
הסיפור. כל את ממנו
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