
 מכרה בלונדאנג׳לס ישראל של תרבות
אליו. ונלוותה הגלריה את רותי

 ב־ ופתחו חזרו הם שנים ארבע לפני
 לגור עברה רותי קשה. תוזליך־גירושין

 אביה של החדרים שני בדירת הבת עם
 חפר חיים נכנס תקופה באותה בכרם.

שו ח״כ בראשות לזכויות־האשה, לוועדה

אלו לשולמית צילצלה רותי אלוני. למית
 אחד לוועדה מכניסה את ״איך וטענה ני

ומו סוררת שאשתו וכותב לרבנות שפונה
 י״ שנה אלפיים מלפני חוק לפי רדת,

לע יכולה אני מה אלוני: של תשובתה
 !״בוועדה שמו את צריכה אני ? שות

אביה, עם לגור הבת עברה השנים במשך

 בכסף שהתחלקו אחרי דירה, רכשה ורות
 באיבן- המפוארת הפנטאוז מדירת שקיבלו
גבירול.

 חתן על דעתה מה השבוע כשנשאלה
 להפריע רוצה לא ״אני :אמרה הפרם

 שיריו את השרים שלו. הפרטית לחגיגה
בבוקר!״ אתו קמו לא

 דוכן־ לה יש שוק־הפישפשים בסימטות
 ה־ בתלבושות בולטת היא משלה. מכירות

צעי לחבוש מרבה היא שלה. אוריגינליות
פלוס) 30( צעירה יפה, היא כפיות. או פים

חפר ורות חיים
הפנטהאוז חלוקת

בו היא י הפלא מה צחה. עברית ודוברת
 אשתו והיא !בספרות האוניברסיטה גרת
 פרס־ חתן חפר, חיים הפיזמונאי של

השנה. ישראל
 שכניה. הם אלה פרסית. דוברים סביבה

 בעלת־ — דורה נמצאת הסימטה בקצה
בשנים. עשרות מזה דוכן

 גוזרת היא מאושרת. נראית חפר רות
 אוסף לה יש אותם. לצבוע ומרבה בגדים,

הצטיי היא תמיד ישנים. בגדים של אדיר
 במס־ פיתחה שאותו מובחר, בטעם נה

 וה־ המערבי העולם ברחבי הרבים עותיה
מיזרחי.

 על. אל־ דיילת והפכה מורה היתד, היא
 הם חפר. את הכירה ואז יפהפיה. תימניה
 ברעמי, ברחוב גלריה פתחה והיא נישאו,
 ופסלים תכשיטים תמונות, ייבאה שאליו

ומקסיקו. מאפריקה
קונסול- של התפקיד את חפר כשקיבל

כשוק־הפישפשים שלה בדוכן חפר רות
בבוקר משורר עם לקום

הפיעפשיםבשוןחנן

הדוד ון1בסיג לא
 מדודו ההיפך הוא )35( הירש סמי
חירש. פוקח המנוח

ה הנשים כל של ידן את נישק פוקד,
 גרנדיוזיים. נשפים ערך פוקד, שפגש. יפות

 לא. סמי בשחלבים. מקושטים כשהקירות
 בג׳ינס סמי נסיך, כמו לבוש היה פוקה

אפורים. ובמישקפיים
 קולי־ את שנה מזה המנהל סמי, מספר

 של הירושה כספי הושקעו שבו סאוס,
 גר שבו בית באותו נולדתי ״אני פוקה:
 אני בתל-אביב. בן־עמי ברחוב פוקד״
 יותר אפרים, לו קראנו שבהתחלה זוכר

 לפוקה. הפך זה ולבסוף פרויקה, מאוחר
רומי. קיסר של שמו על

 יכול אני מה .19ה־ במאה חי ״הוא
בסמל המעוטרים שהשאיר, בכלים לעשות
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 לקחת יכול לא אני ? רומי קיסר !של.
מגו נראה זה היום כזה, בסיגנון חלקים

 בהתחלה עסק. זה מועדון לנהל היום חך.
 היום שהגיעו, בחורות עם התעסקתי עוד
לי. נגמר זה

 שילדם ברוק כמו בחורה אותי ״בכלל,
 בן״ לתמי מושכת. לא היא שיגעה, לא

כריזמה.״ יותר יש זאת, לעומת עמי
 של אחותו מילצ׳ן, מדליה גרוש הוא

ניש הם הסרטים. מפיק מילצ׳ן, ארנון
 היתד, והיא .21 בן מהצבא יצא כשסמי או
 ,9 בת יפהפיה בת להם יש .20 בת רק

שרון.
 עליה. מת ״אני :הילדה על סמי מספר

 ואני הילדה לשעבר, אשתי — שלושתנו
אי למה יחד. לחופשות נוסעים  זאת ל
!״20יד.־ המאה

 מכה מ<
 גלור<ה את

סופר?
פג להסתיר הורגלו הטלוויזיה מאפרות

 או כתמים, הקריינים, של בפניהם מים
לפתע. לו שהופיע עקשן פיצעון סתם

 לאדי נשואה סופד גליה הקריינית
 סופר אדי ובת. בן לה יש ממנו סופר,
השני. הערוץ על למיכרז היום מתכונן

 ברור שלא מה ידוע. הכל כאן, עד
 פניה על המכות לסימני אחראי מי הוא,
לטלוויזיה? מגיעה כשהיא גליה, של

סופר גליה
מיוחד איפור


