
מלתחתה אחרונות בונות
 דל קזה המיסעדה בעל ואביו למיקה של בעלה שגיא, שעמי לי נודע שעבר בשבוע

 הם .90ה־ בן המיליונר האבא־סבא. את לבקר כרי למארוקו, להיכנס וניסו לאירופה נסעו סול
למארוקו. להיכנס שהצליחו מבלי חזרו

 בתל־אביב. תורס שגיא עמי מכירת על הסיפור בעיתונים התפרסם הזה הסיפור עם יחד
 נפילת עקב כספיים, לקשיים שנקלע האון, הנופש חברת מחובות חלק לשלם כדי נמכר העסק
הבנקים. מניות

לליזיקה: וצילצלתי לאחד אחד חיברתי
הבעל?״ ועכשיו הבן קודם נגמרו. לא עוד השנה של שהצרות מבינה •אני

 שגיא ליזיקה
לאכול! ממה

 מפסיקים שלא אורחים מלא הבית לדיאטה, נכנסתי לא עוד לאכול. ממה לי יש תראגי, ״אל
 עוד אני לדאוג. מה שאין לירידים תגידי אז האחרונות. במנות בדיוק אנחנו עכשיו לאכול,
 במצב." שולטת

לבריאות!

שלבת
 למולכו שלוש בשנת אחשורוש, בימי ״ויהי

 ומדי, פרס חיל ועבדיו, שריו לכל מישתה עשה
 הימים ובמלאת לפניו... המדינות ושרי הפרתמים

 בשושן הנמצאים העם לכל המלו עשה האלה
ימים..." שיבעה מישתה קטון ועד מגדול הבירה
 לפחות וקוראים חכמים שכולכם יודעת אני

 לא דווקא אני אך אסתר, מגילת את בשנה פעם
 בקטע מדובר שעליו אחשוורוש, למלך מתכוונת

 שפירא המלך הוא הרי אחר, למלך אלא הנ״ל,
 הפוליטיקה לשרי זראשון ראש הראשון,

 גזירות של אלה שבימים בישראל, והכלכלה
 החגורה להידוק לאומי וצו ומיתון כלכליות

 בתו את ומוצלחת טובה בשעה להכניס מתכוון
 התל־אביבי. הילטון במלון לחופה מתחת

 בתחום דורש נאה רק אינו שפירא בחיר־העם
 נאה גם אלא במועט, וההסתפקות הצימצום

מקיים.
גידעוו של בית־האופנה אוגוסט, חודש מאז

של ותה  1 מלתחתה את בלעדי באופן תופר אוברזין
 כל־כן־ הנערה והחסודה. הצנועה הבתולה, הכלה

 שמחודש לה, שנתפרו מהשמלות התלהבה
ורזתה. הלכה לחודש

 הכמות על רק הוא יודעי־דבר בין הוויכוח
 ,64 אומרים אלה שהוזמנו. השמלות ומיספר

 האמינו תלבושות. 86מ־ פחות לא אומרים ואלה
 ופשוט המדוייק, המיספר את לגלות שניסיתי לי

נכשלתי.
 של שימלה שכל כשזוכרים חשוב, זה מה אך

 בדולארים, מאוד ונאה עגול סכום עולה אוברזון
 כמה לדמיין קשה לא אז דולר, 1000—800

שלה. •שמלות עשרות עולות
 ולכן ברשעות, אותי שתאשימו רוצה אינני

 טובה סיבה שהיתה לכם לספר אני חייבת
 להפגיש היה צריך הכלה את הגדולה. להזמנה
פגישה כל צריך! החתן? עם פעמים מיספר

שפירא אברהם
ברכות שבע

 מחייבה חדשה? אוברזונית יצירת״פאר מחייבת
 יש ברכות? שבע יש וישראל משה כדת בחתונה

 יצירו שתלבש לכלה ונחוץ רצוי ברכה בכל
 אמו גם ברון־־השם, יש, ולכלה נו נחוץ! חדשה?
 ועריו עירום להופיע יכולה אינה היא וגם טובה,

 שבעצו כך להלביש. צריך אותה גם אז —
בהוצאותיה. הצטמצמה די שפירא מישפחת
 הרביע ביום הגדול, היום את לעצמכם תארו

 בניו וטובי יקירי״הארץ 1500 ייאספו שבו הבא,
 מטעמיב פה בכל יאכלו הילטון, מלון באולמות

 לבליעו לעיסה ובין היינות, ממיטב ילגמו
 ויתלוננ המדינה, של הקשה מצבה על ייאנחו

 רמת־חיי על לוותר שעליו מבין שאינו העם על
 הציבוריו הקופה שמא החגורה, את ולהדק

יותר. עור תידלדל המדולדלת

<לד
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 שלא לילד ונחשב מתנהג שאני יודע ״אני
 אני כך אינפנטיל. — אחרות במילים התבגר,
רבים." אנשים לגבי מצטייר

 הפליי־בוי עם שלי הראיון התחיל כך
 בשבוע שפגשתיו עדן, שימעון הישראלי

 אלה בימים בארץ. לביקור כשהגיע שעבר,
 על המשתרעת כתבה, עליו למצוא אפשר

 בסיגנון גרמני בעיתון עמודים חמישה
 כשלצידו בו, ומצולם מוצג שימעון הפליי־בוי.

והגדלים. המינים מכל עירומות בחורות
 אבל ),53( גילי את יודעים כולם ״בארץ

 אותי מכיר לא אחד אף .43 כבן מוכר אני בחו״ל
 בא זה לכן בארץ. כמו ממילחמת־העצמאות, שם
 בנות עם יוצא שאני ובקלות, טיבעי באופן לי
 אני מקסימום הולך. לא פשוט זה בארץ .25—18

 לא אני אבל .40—30 בנות עם לצאת מצליח
 ברחוב, יפהפיה שעוברת פעם בכל מתלונן.

 אני מזה מהלב. פעימה מפסיד אני צעירונת,
לעולם. אגמל לא כנראה
עושה. שאני היחידי והספורט שלי, ההובי ״זה

 ביום, פעמים ארבע נשים עם יחסים מקיים אני
 לעצמי מאחל גם אני בכושר. לא אני לא, ואם

אשה. על למות
 מזה שלי הידידה בוכפנר, אורזולה ״עם

האדום. לקו כנראה, הגעתי, שנים, ארבע
 כשהן אותן מכיר אני הדבר. אותו תמיד ״זה

 מתחיל אז .25—22 גיל עד איתן יוצא ,18 בנות
 רגליים. תופס אני ואז חתונה, על שלהן הסיפור

 אבא הייתי .17 בגיל פעם כשהתחתנתי לי היה די
 מכל להיגמל כדי ,19 בגיל והתגרשתי ,18 בגיל

 לי די מישפוחה, קצת להרגיש רוצה אני ואם זה.
כל שיושב חיפה, בעיריית פקיד אחי, את לבקר

 אותם. ומבקר העירייה של החשבונות על היום
 לסבא אותי שהפכה אירית בתי את לבקר או

ותישאר היתה זאת .2 בת ולנכדה 8 בן לנכד

חוכמות. בלי זה. ככה שלי. היחידה המישפחה
 גרושתי, עם משגעים ביחסים גם ״אני

עברה והיא דירה, קניתי בשלישית. שנישאה

 קירוש שם יש שישי בימי בעלה. עם בה לגור
 לי לקרוא אותם חינכתי ולנכדים. לי לבת,

מוגזם?" קצת זה שסבא חושבת לא את שימעון.

בפעולה עדן שימעון
ם פעמים ארבע ביו


