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 איזו פלייס? פייטון סיפורי את זוכר מי
 אח־אח־אח! היבשות, לעצמות שמן איזה סידרה!
 מונסון הישראלית, הגירסה את אכתוב בקרוב
אך הנושא, באותו תעסוק הסידרהפלייס.

 חלי גיסים מילחמת־חורמה, אז הלו
וילה הוחרפה. אף ומאז

מ־ מדווחים כתבים
 בבקשת לרבנות חלי נסים פנה זה שבשלב מונסון

 המחוזי לבית־הדין תביעה הגישה רחל ואילו גט,
מזונות. בעניין

 רחל, של גירסתה את פירסמנו שנתיים לפני
 שנים הנמשך סוער, רומן בעלה מנהל פיה שעל

 לה שהתגלה אך רבות,
ן ״ י י ^  של דוח בעקבות רק •

אחריו. שעקבו חוקרים
אשת־ עם הוא הרומן

רמתג־־ ידועה. חברה
 ועוד גדולה. בווילה ררת ן
 שהרומן אז לה התגלה |

בישראל, רק לא התנהל
לחדל, גם התגלגל אלא
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חשאית. חופשה לבילוי

נק־ כתבה, אותה מאז 811381̂^ \ .!
דראס־ צעדים רחל טה חלי רחל

כגון המצב, לתיקון טיים שכן
 בית ליד שביתת־שבת

 כשהיא רצופות, שבתות כמה במשך יריבתה
 לקהל המודיעות ובכרזות בסנדוויצ׳ים מצויירת

בעלת־הווילה. של מעשיה על הרחב
 טענות כמה והעלה חייב נשאר לא חלי נסים
 ואין היה לא טוען, הוא ראשית, הוא. אף רציניות

 ארוכה ידידות אלא ואשת־החברה, בינו רומן
 שתיים אליו .באו הוא, טוען שנית, בלבד.

 שנים אותן כל שבמשך לו וסיפרו משכנותיו
 את לארח זו נהגה אשתו, עם ומשותפות ארוכות

 כמוהו, צבא־הקבע אנשי השכונה, מן חבריו
מעליז. יותר היה והאירוח

 שבה נווה־מונסון, הקטנה שהשכונה מסתבר
 — חמות במיטות מלאה אנשי־הקבע, מתגוררים

 ואלה יוצאים אלה נכנסים, ואלה יוצאים אלה
אלה... נכנסים,

 אלה את הרי לפרטים? להיכנס מדוע אך
 ואין משלמים, ספר ועבור בספר, לקרוא תוכלו

השכנים. אצל מציצים

 כמנהלת עכשיו התמנתה רובינא אילנה
 גם ואיתם לה, שלוחים איחולי ומיטב הסלון,
לחי. כה כזה. בסלון חיוני ציוד ארס, נגד נסיוב מנהלת

 יפה סלון יש מתכנן־האופנה, מלי*{, לגדי
 שישי בימי בתל־אביב. בכיכר־המדינה ומפואר
 את לראות שם, להסתופף נשי־החברה נוהגות
 כמה על קטן. לא בכישרון בי ולהתחרות דגמיו

 בעונת כמחליפותי להמליץ יכולה אני מהן
 הנכתב, את קצת שתרככנה בתנאי החופשות

 השופע מהארס חלק ושיזוקק הנאמר, לעומת
ההדדיים. {זדברי־החנופה

ד צ הע\נ< ה
רובינא אילנה

עבודה

ע ב ט מ ה
 במדור כאן מזכירה אני ציבעון ורד את

 עצוב סיום על לספר עלי פה אך אחר, בסיפור
 שבועות לפני רק לכם סיפרתי שעליו להריונה,
מעטים.
 ויקי ורד נישאו חודשים שלושה לפני רק

 קצר וזמן באילת, נלסון רפי של בכפר מיכלין
 כי אף בהריון, היתה כבר שורד הסתבר מכן לאחר

על־כך. ירעה לא
משוגעת, בקיצור או משוגע, טיפוס היא ורד

 האירובי. מהריקוד חדלה לא בהריון היתה כי ואף
הפילה. ורד נפסק, ההריון והתוצאה:
 מחול ותדריך שתיזהר, ספק אין הבאה בפעם

 הניתורים את נוחה. כורסה ממעמקי אירובי
לחניכות. תשאיר והכפיפות

ציבעון ורד
קפיצות
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גשש
מתחתו

 וחברתו מהגששים לוי שייקה עניין, סוגרים הם כשבועיים בעוד
 להסיק אפשר ומכאן הוזמנתי, לא לחתונה אורנה. רבות, שנים מזה

אורחים. ללא וכימעט רבה בצניעות שתיערך
 לדברי יש. דווקא ניחושים אך יודע, מי שנים? הרומן נמשך מדוע
 ווידא בדק שלא ועד בישראל, הפדנטים מלך הוא שייקה החבר׳ה,
לחופה. לרוץ מיהר לא כמוהו, ופדנטית נקיה תהיה שאורנה

 להיות חייב הבית אגדות. מתהלכות בביתו והאירגון הסדר כללי על
 מגבת כל חמורים, וסדר מישמעת כללי לפי מסודרים הארונות מבריק,

 נוקשים כללים פי על מונחים כפית או מזלג כל המדוייק, במקומה
 מסביב לפרנזים מיסדר עורך הוא מספרים, כך בבוקר, ובלתי־משתנים.

 סרוקים כשכולם הימין, פי על להתיישר חייב פרנז כל לשטיח,
למשעי. ומצוחצחים

 תהיה לחופה. תובל וסוף־סוף הארוך, המיבחן את כנראה עברה אורנה
 ילדי של מורתם עטרה, היתה הראשונה אשתו לשייקה. השלישית זו

במקסיקו. ביקור בעת הכיר אותה ישע, והשניה הטופולים,
 פרנזים הרבה וכל־כך בתים שלושה כשלשייקה באורנה, שמקנא מי

 דירת־פאר לו יש כך על ובנוסף בנאות־אפקה, קטן בבית גר הוא ליישור?
שלישית. דירה רכש ועתה ברמת־אביב,

 קבועים מינהגים בעל שמרן, גם הוא יקה, כמו מסודר רק אינו שייקה
 חולצת־טריקו קצרים, במיכנסיים תמיד אותו תראו בקיץ משתנים. ולא

 יושב הוא החורף ובחודשי תל־אביב, לחוף באבטיחים יושב וסנדלים,
בתל־אביב. בקריית־שאול הטירה במיסעדה קבועים, חברים שני בחברת

 חיי־השיגרה, את במעט לא תשנה ובוודאי חברמנית, היא אורנה
למחשבים. דיגיטאל בחברת כפקידת־שיווק לעבוד תמשיך אף וכנראה

לוי שייקה
סדר

בלונדי
לתימניה

 טוב אבא כל כמו אלה בימים מסתובב הוא
 בכיסו. הבן של תמונות עם ילדיו, על המשוגע

להראות. מה לו ויש
 עיניים בעל יפה־תואר, בלונדי הוא בנו

כחולות.
העצו הסיפורים אחד בהפי־אנד הסתיים כך

במדורי. שהחלו בים
 סליישר, מוטי הזמר על לכם סיפרתי בזמנו

 טענה היא תימניה. נערה עם מיודד שהיה
 זמן כל במשך ממנה התעלם מוטי הבן. אבי שהוא

 לו ומלאה טוב, במזל בן כשנולד כיום, אך ההריון•
 לה לשלם ודואג באבהותו, הכיר הוא שנה, חצי

קבועים. מזונות

לעדן יהלומים
 מיכרות מרבית על החולשת דה־בירס. חברת שהמציאה מכירות סיסמת היא לעד״ ״יהלומים

 ובין ברמת״גן בבורסה המתרחש ועל קבועים, פחות הדברים שלנו היהלומנים בעולם בעולם. היהלומים
אגדות. לספר אפשר יושביה
 הוא ירוע, יהלומן היותו שמלבד חוצ׳נר, (״פריץ״)אפריט הוא היהלומנים שבין הבולטים אחד

 שנים לפני עד קטן לא חלק לקח שבהם תל־אביב, של הסוערים חיי־הלילה בזכות לא־מעט מוכר
 הסוסייטי אנשי של לצידם והמועדונים, המיסעדות במיטב תמיד נראו שולה ואשתו הוא אחדות.
בעיר. האחרים

 אינן וסבינה אליה ליהלומנים. נשואות שתיהן וסבינה. אליה בנות־תאומות, שתי ולשולה לפריץ
 ממנה הצעיר ס"מ, 195 קליהורה, לאילון נישאה השתיים, שבין והרזה הקטנה וסבינה, זהות, תאומות

 שנים. ארבע לפני במיגדלי־דניאל פאר ברוב נערכה וחתונתם בניו־יורק, הכירו השניים שנים. 4ב־
העגום. לסיומה נשואיהם פרשת תגיע הבא בשבוע
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