
ברכה דינה
בשלישית

 נשואיו את סיימה ושוב ,4 בת כיום שהיא
בגירושין.

 ממייסדי אחד עם רומן מנהלת החלה לאחרונה
 ניצני) יאיר שהתפרקה, תיסלם להקת

 בחברת־התקליטיג בכיר תפקיד כיום הממלא
 הד־ארצי.

וברכה. מזל

 את לכם שאגלה לפני אך בעיר, חדש רומן יש
 היתה ברכה דינה היסטוריה. קצת — הסוד
 היום וגם החתיכות, מארץ חתיכה דוגמנית, פעם
הרבה. לה חסר לא

פיק ועמום ורטהיימר רותי
הראשונה בפעם

 סקרנותי. את לגרות שהוא, איר הצליחו, הם רק
 לבריאות, — לשונאיי משאירה אני היתר את

שיחנקו!
ותמיד חדשים, שמות כמה צצים פעם מדי אך

 במדורים כי אם כותרות, עושה דווקא אבא סטף.
 ד״ש ממקימי כאחד התפרסם סטף אחרים.

 המפעלים אחד כמקים וכן מטעמה, וכחבר־כנסת
למנועי־סילון הלהבים מפעל בארץ, המצליחים

 האחים של הצעיר החצי היה הראשון בעלה
 בניהול רפי לאחיו השותף טדי, שאולי,
 דייל אחיו, כמו שהיה, ומועדונים, מיסעדות
 ברכה השניים, שנים. המון לפני — באל־על

.11 בת כיום שהיא בת להם ויש נפרדו, וטדי
 שחקו־הכדורסל היה דינה של השני בעלה

 בדיוק תל־אביב, מהפועל לייבוביץ בארי
בת שי, הביאה לבארי וגם ברכה, דני אחיה, כמו

 אותה 1דל
בלבד ואותה

 סוחרהבשר את לצוד שניסו נשים עשרות יש
 יונה. של בעלה־לשעבר לחוביץ, נחמיה

 וקטנות, גדולות עם יוצא נראה הוא השנים במשך
 עם כאלה וגם ובלונדיות, שחורות ובגיל, בגובה
 האט לא לסבא השנים במשך הפך שהוא זה פסים.

הקצב. את
 לראות יכול אותו שפוגש מי לאחרונה, אך

 מצא שהוא לספר חדל לא הוא מאוהב. שהאיש
 רוצה הוא שאותה והיחידה, האחת את אותה:

לשאת.
בעיר ביותר הטריה הגרושה היא המאושרת

נוי־רסקץ. דפנה
 הוא בטוחה לא שאני מה אך ויפה, טוב הכל
כך. על שמעה כבר שדפנה
טובה. כוונה שיש העיקר חשוב? זה מה אבל

פ״7שלושמוח) 0כ
 הרומן על לכם סיפרתי חודשים כמה לפני

 המנתח >,50( שולמן יהושפט ד׳׳ר שבץ
 לרר ניצה לבין תל־אביב, נשות של הפלסטי

 מגורים שנות 20מ־ יותר אחרי ארצה שחזרה ),40(
 בנפרד חי שהד״ר שציינתי מובן בארצות־הברית.

 היתה עצמה ניצה לגירושיו,^כי וממתין מאשתו
והתגרשה. בארצות־הברית נשואה

 הד״ר זכה קצר זמן לפני קל: עידכון עכשיו
השניים, נישאו מכן לאחר קצר וזמן המיוחל, בגט

 ללא האינטימית, לחופה מתחת שכחתי! רגע,
 הצאצא' אך השניים, אמנם ניצבו מוזמנים,
הכלה. של בכרסה קלות פירפר שלהם המשותף

נוסף! למזל־טוב התכוננו

 !הצילו
!הציל!

 לץ ידאג מי דורון. שרה את מסמפטת אני
 שטויות! גרופר? פייסי אולי פת? גידעון מי,
 להיטיב כימים לי^ות העושה דורון שרה כמו אין
נקודה. בישראל, האשה מעמד את

איתי. חשבון לו יש אותה שירגיז מי ומעכשיו
 — רצועה אחרי רצועה לו, מקלפת אני העור את

 חמת־זעם לי לגרום שרוצה מי אך בציפורניים.
 הצילה׳ .הצילו, אחריה לקרוא שינסה אמיתית,

 אינני אמבולנס, שיזמין — הקריאה אחרי
למעשיי! אחראית

 שרה את מרגיז הצילה׳ שקורא.הצילו, מי כי
 רוצה השרה ששרה משהו יש אם שכן דורון.

׳.50ה־ משנות קצרה אפיזודה זה לשכוח,
 ושרה, הפוגה, בשם סרט בארץ אז הסריטו

 באוניברסיטה מישפטים עת באותה שלמדה
 כשהיא בסצינה, הופיעה בירושלים, העברית
 בקול זועקת וכשהיא נועזת, די בצורה לבושה

הצילה׳ .הצילו, היסטרי:
 סצינה ולהזכיר לשוב צריך מדוע אז הכל. זה

ואותי? אותה ולהרגיז עלוב בסרט מביכה
רישעות! סתם

 הממי התמיד איפה
הנאמנות? ואיפה

 שכן כל ולא בול, אפילו לכסות אי־אפשר אצלנו ומתפתח הגדל הדור של החינוכי במיטען
הזד״ למה־שמו גלוייה לשלוח דווקא לי בא אבל גלוייה.

 חינוכיות שאלות כמה אותו לשאול רוצה אני ובגלוייה חינוכית, אישיות הוא המה־שמו
 נכנסה כיצד כן, ואם באמצעי־מניעה? להשתמש אותו לימדו לא מיני: בחינוך נתחיל מאוד.

 נסיץ הבחורצ׳יק? יודע, שהוא מה זה הפלות? לשתי ונזקקה להריון, פעמיים בלישכתו המזכירה
מספיק? אינו אחד

כזד״ חינוך לו היה אם למשל: לנאמנות. החינוך על אותו אשאל בגלוייה, המקום יספיק ואם
 קנה הוא ואילו מערי־השדה, באחת עתה יושבת אשתו הרבים? פירפוריו עם מתיישב זה כיצד

חדשה. צמודה חתיכה עם בחולון, שכורה בדירה שביתה
לחפש! מי אצל מצאתם חינוך? מחפשים

למחחר יכנס!
 נאמר במדור? קוראים אתם דמויות כמה על

 של מיספרם בערך זהו ?1000 אולי ?500
 הנשים והעלמות, העלמים והחתיכות, החתיכים
השנים. כל במשר מדורי את המקשטים והגברים

 רבים כמו ייעלמו או למחזור, ייכנסו תמהה: אני
אחרים?
 לראשונה. המדור אל המגיע חדש, זוג הנה

של הצעירה בתו ),26(ורטהיימר רותי היא:

דורון שרה
הנועזת

 ממייסדי אחד וכמובן, נהריה, ישקר —
המערבי. בגליל עיר־הוורדים

 סגן־אלוף(מיל׳), גרוש, ),30( פיק עמום הוא:
 שם או־קיי, במשרד״הפירסום תקציבאי וכיום

האגדי. פירות באלכרט השאר בין מטפל, הוא
 לשיווק בקורס זה את זה פגשו השניים

 השמועות ולפי רציני, רומן החל פירסומי.
 נשואיהם על נתבשר אם אשתומם לא המהלכות,

בקרוב.
למדור. הבאים ברוכים אחרת, או כך

חדש
מהטלפוינטו


