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 שם־אור, מידית העיתונאית־פיזמונאית
 בהריון נמצאת פיק, צביקד! הזמר של אשתו

הרביעי. בחודש
 שהיא מירי, של השלישית הלידה תהייה זאת

.3 ובת 5 בן בן — לשניים כבר אם
 באירועים אלה בימים אותה שמחפש מי

 ללכת מרבה היא אכזבה. לו נכונה חברתיים,
הילדים. עם לישון

 במוסד מאמינה לא פשוט שמירי מסתבר
 דיין, יעל ידידתה כמו היא, עוזרות־בית. שנקרא

 עוזר לא צביקה לבד. הכל את עושה
 אמו זאת להם עוזרת שדווקא מי בעבודות־הבית.

צביקה. של
 שם־אור, אורה העיתונאית מירי, של אמא
 מחוסר־תחבורה לרמת־השרון לבוא ממעטת

מתאימה.

 הסיפור את לשמוע התעייפו כבר כולם
 זממו, ביצוע בעת שנתפס זוג על הקלאסי
לעורה התחתונים כשרק ברח והמאהב
 באמת. קרה זה בדיחה. לא זו הפעם אבל
באילת. סונסטה אביה במלון קרה זה השבוע

 רומן כשהחל שנים, חמש לפני מתחיל הסיפור
 פיצי אופנת בעל ויטונסקי, איציק בין לוהט
 שהיתה ווג, בוטיק בעלת זוזובסקי, וקטי

שנתיים. במשך לוי חווה של שותפה

פיק וצביקה מידית
עוזרת בלי

חזרה!הביתה שובי איילץ
 הארץ. את איילין עזבה חדשים שלושה לפני
 לפילדלפיה, אחריה, דרייפוס נימי נוסע השבוע
להחזירה. בנסיון

 קשה היה לפעמים מקסים. זוג היו תמיד הם
 היה קשה יותר שעוד מסתבר אבל ביחד, להם
לחוד. אחד לכל

 לפני גדול ברעש הארץ את שעזב לרנד, דני
יחסי. בשקט דווקא אלה בימים חזר שנה, 30

 ילדים, שני עם וגרוש נאה גבר היה דני
 נישאו הם ח׳ידוביץ. בילהה את כשהכיר

 הדרגסטור, בעל היה הוא ילדים. שני להם ונולדו
 קסרול. אפי היוקרה מסעדת בעל יותר ומאוחר

 טענה שבהם הסנסציוניים, הגירושין אחרי אך
 רגילים, לא יחסים לקיים הוכרחה שהיא בילהה

ויטונסקי איציקבגלל מיסעדה, ופתח ללוס־אנג׳לס דני נסע
במיטה גבר

 התגרש איציק נשואים. היו הנאהבים שני
לא. עדיין קטי מאשתו,

 לו, סיפרה קטי ללונדון. לנסוע עמד איציק
 עם באילת תהיה היא היום באותו שבדיוק
מיוריאל. הדוגמנית ידידתה,

 שעזב ולפני •למד, בתוכנית מתגורר איציק
 וחצי 5ב־ צילצל לנמל־התעופה, בדרכו הבית את

 כשענה נדהם הוא במלון. קטי של לחדרה בבוקר
 מתעמלות ומיוריאל שקטי והסביר גבר, לו

למטה.
 מעולם, התעמלה לא שקטי היודע איציק,

 החליט פשוט שהבחור והרגיש בשנית, צילצל
 לאילת שטם המטוס את תפס הוא ממנו. לצחוק

 בבוקר 8וב־ להיסגר, עמדו כשהדלתות ממש
 לו ענתה המלון. של מחדר־הקבלה צילצל

מדבר שהוא סיפר איציק מיוריאל.
 קטי. עם לדבר וביקש לוד, מנמל־התעופה

 לחדר כשעלה מתקלחת. שהיא סיפרה מיוריאל
 נענה וכשלא כמלצר, איציק עצמו את הציג

 לו, פתחו אז רק הדלת. את מפוצץ שהוא הודיע
 עם בחדר מסתגרות ה״מתעמלות" את מצא והוא
בתחתונים. גבר

 כשרק מהמלון, הבחור את העיף איציק
לעורו. התחתונים
 כשהם וקטי איציק בני־הזוג נראו בערב
באילת. בבית־קפה יושבים

לרנד דני
עכשיו! ומה

 הלך. לא פשוט זה אחרות, סיבות בגלל או המשבר
 הלך. לא זה וגם בבורסה, להשקיע התחיל הוא
 מחודש בנסיון מכסף, נקי כשהוא חזר לכן

הארץ. של במיסעדות להשתלב

האוצר שו של הבינאנסיות הצוות
 שתחיה רעייתו ארידור, שאביבה כך על סיפור פה התפרסם )2385 הזה שעבר(העולם בשבוע

 שכונת של לבריכת־השחיה מישפחתה הרשמת לצורך מיוחדים הסדרים ביקשה שלנו, שר־האוצר של
רמת־אפעל. מגוריה,

 מעמדה את ארידור אביבה מנצלת כאילו הזה, הסיפור את נכון לא להבין היו יכולות רעות לשונות
' לה. מגיע שלא במה לזכות כדי בעלה מעמד ואת

הזה! מהסוג דבר שום בזה: מודיעה אני אז
 לא בעיות יש שלנו למישפחת״האוצר שגם ללמוד אפשר היה, שהוא כמו הסיפור, מן להיפך!

הכלכלי. בתחום קטנות
בדיוק״בדיוק.: שקרה מה והנה

 נקבע, כך כשהתשלומים, באפריל, רישמי באופן נפתחה ברמת־אפעל לבריכת־השחיה ההרשמה
 ההרשמה התחלת אחרי חודש מאי, חודש בהתחלת באה ארידור אביבה חודשים. ארבעה פני על יתפרשו

ילדיה. את לרשום וביקשה כזכור, קר, די חודש היה אפריל כי —
 מאי חודש ותמורת במאי, 5ב־ אפריל חודש תמורת לשלם ממנהל־הבריכה ביקשה ארירור אביבה

 המשכורות, לבנק נכנסות שבהם התאריכים אלה — לב שימו לב, שימו — כי במאי, 15ב־ — עצמו
בעלה. ושל שלה

 את להתחיל הוחלט קר, אפריל אותו בגלל הזה. התרגיל בכל צורך שאין לה הסביר המנהל
שכנותיה. כמו בדיוק־בדיוק משלמת ארידור ואביבה מאי, בחודש רק התשלומים

דרייפום ונימי איילין
בתשומת־לב זוכה לא

 הפועל של מצטיין כדורגלן הוא כידוע נימי י
 טוענת, איילין בריאות. מועדון גם ומנהל רמת״גן,

מספיקה. בתשומת־לב זוכה לא שהיא
 לפני בניו״יורק במיכללה שהכיר לזוג כי חבל,

 הם שאותם משותפים, דברים הרבה היו שנים, שש
לעשות. אהבו

 דרייפוס איילין חודשים. כמה מדי קורה זה
 ואז, לארצות־הברית וחוזרת מהארץ מסתלקת
 אחריה נוסע הוא — יותר יכול לא כשנמרוד

הביתה. אותה להחזיר ודואג




