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אמיר ושלומית מסיה מישל
הסוף

שפירא עמיקם
עולה

 רבה במיומנות שטיפל גמליאל, גילי
 בדרך למד זו, בעיר רבות יפהפיות של בתלתליהן

 לי .שמור העתיק הפיתגם משמעות את משונה
 רונית, של בעלה שהוא גיל, לך״. ואשמור

במקומות ונראה בחיי־הנשואין, בחופש האמין

יצלם?
מעיירת אמיר שולמית עברה ארוכה דרך

 בעלת להיותה עד נולדה, שבה נתיבות, הפיתוח )
שצילו־ ודוגמנית־צילום בהרצליה, דירת־פאר

ביופים. מדהימים שלה מי־העירום |
 המפורסם הצרפתי הצלם את הכירה שלומית,

 שהוביל רומן התפתח השניים בין טפיה. מישל |
 עליות שעברו שנות־נשואין, כמה אחריי לחופה. .
 התברר אז אך להיפרד. השניים החליטו וירידות, 1

 והתאחדה. חזרה והחבילה בהריון, היא ששלומית
 החליטו והשניים הפילה, שלומית )לצערם,
בחזרה. להיפרד

י פ

גמליאל רונית
חופשה

 רבות בחתיכות מלווה כשהוא ובמסיבות, בידור
גיוון. לשם

 שמישטרת־ עד נמשכו אלה מתוקים חיים
 באבו־כביר, בבית־המעצר לארחו החליטה ישראל

 גילי רק שלא מסתבר סמים. של פעוט עניין בשל
 שגם אלא והמתוקים, המגוונים החיים חסיד היה

 גילי ובעוד לחיים. גישתו את קיבלה רעייתו
 משלם־המיסים, על־חשבון בבית־המעצר, מתארח

 בחברתו באילת סונסטה באביה אשתו התנחמה
 זה בעלה. של לבוטיק שותפתו של המחזר של

 נעשית שמלאכתו צדיק .זכה נוסף: פיתגם מזכיר
אחרים״. בידי

צרותיהם -

 ומצוקת״שכר שביתות־רעב של אלה בימים
 אדם אין במשק, אחרים ושכירים רופאים של

 עמיקם מאשר יותר טוב אלה בעיות המבין
שפירא.

 החברה מנכ״ל צ׳יץ, של דוברו היה עמיקם,
 ראש־ סגן־ יועץ ולבסוף לתיירות, העירונית
 שלו, הלשעברים כל בין ארליך. שימחה הממשלה

 הוא התגרש. שממנה לאתי, נשוי אף עמיקם היה
 היתה אתי המשותף. ילדם בשל מזונות לה שילם
 ואינו מספיק אינו המזונות ששיעור סבורה תמיד

דעתה להביא וטרחה האינפלציה, קצב את מדביק

במרצדס
 לשבת אוהב בתל־אביב אקסודוס בקפה

 בעיקר שם בולט הוא בליליום. עזרא
 בחזית מציג שהוא היפהפיים במרצדסים
 בעייה לא זאת שבשבילו מסתבר בית־הקפה.

 מרצדס סוכן הוא אותן. להציג גדולה כל־כך
 ואב נשוי הוא המערבית. ובגדה בירושלים

 בכל לבית־הקפה, מגיע כשהוא אבל לילדים.
 לחברה להוציא מצליח הוא אחרת, במכונית פעם
 חתיכה פעם בכל מכניס כשהוא העיניים, את

במכונית. לסיבוב אחרת

ג

גמליאל גילי
ע\ת<<ם ע\ת<<םבמעצר

 שערוריות, עריכת של בדרך הציבור לידיעת זו
ראש־העיריה. בלישכת גם

 פעוט, סכום לאתי נראו לחודש שקלים 8000
 על היו עמיקם של שתלושי־המשכורת והעובדה

 דעתה. את הפיסו לא נטו, שקל אלף 21 סך
 השניה, מאשתו נוסף ילד לעמיקם כשנולד
 נפש, עד מים הגיעו כי הרגיש ציון, דכורה

 ממצוקתו להקטין לבית־המישפט בקשה והגיש
המזונות. מסכום ולהפחית

 על טופז דודו הבדרן נראה שעברה בשבת
צמודות, חתיכות שתי עם הרצליה של ימה חוף

בתשומת־ליבו. זוכה מהן אחת כשכל 1
 אבל שתיים, עם פעמים כמה כבר אותו ראיתי

עוד מכירה אני אחרות. שתיים עם פעם בכל 4

 כולן, את להכיר רוצה שאני ומאחר טובה. יותר
לזוגות.״ עברתי
 להזדרז. עליו עושה. שהוא מה את יודע הוא

 הוא לבטח אבל יותר, רב נסיון רוכש שהוא יתכן
יותר. צעיר נעשה לא

וידידה טופז דודו
הכי הכי

 את תכיר מהן שאחת בלי זה, את שעושים הרבה )
ביחד! אבל השניה.

האחרונה, השבת של השתיים מי כשנשאל
 פעם, בכל המובחרת, את מחפש ״אני הסביר: הוא )
אחת מוצא אני כזאת, אחת שמצאתי בטוח כשאני .

 הבא: החמשיר את לי מסר מידידיו אחד
 הרצליה, של בחוף טופז

 הופיע. נערות שתים בלוויית
 יפה עם בצאתו

 — יפהפיה פגש הוא
יגיע. הוא רחוק עוד וכך

ם




