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לרווקים ןד,,-4ו
 המערך של חברי־הכנסת במישפחות הולך מה

 שהולכי־ בטוחה אני אך יודעת, אינני והמפד״ל
 קצר. זמן תוך כך על לי ידווחו שפלים רכיל

הליכוד. של בצרות להסתפק עליכם בינתיים
 קלות לא צרות יש לפחות חברי־כנסת 38ל־

 הג׳ינג׳י רייסר מיכה שלהם. בחיי־המישפחה
מיכאל מאשתו. בתהליכי־פירור הוא הממושקף

רייסר מיכה
בתהליכים

מילוא רוני
בגיחות

בצרות

 רוני על ואילו אמו, בבית להתגורר חזר קליינר
 סיפורים. מעט לא לכם סיפרתי כבר מילוא

 היא שם בארצות־הברית, נמצאים וילדיו אשתו
 וארוכות קצרות גיחות עורך אמנם רוני לומדת.
 שבין מסתירים אינם ידידיו אך שם, אותם לראות

 שייגמרו ויתכן מעטים, לא קשיים יש בני־הזוג
הם. גם בפירוד

 לא זה
רה1ק
 יום ידוע. לוטש־יהלומים מקרוב מכירה אני

 לפתע נסדקה מאד יקרה שאבן לי וסיפר בא אחד
 את שאלתי עצום. נזק לו ונגרם ליטושה, באמצע
 מעולה לבעל״מיקצוע קורה זה כיצד הלוטש
 זה לרבנית או ״לרב בכתפיו: משך הלוטש כל־כך.

לקרות.״ יכול לא
 מידה יש נישאים, כשבני־זוג לא. לרווקים גם

 תקופת אם גם לא־קטנים, וסיכון הימור של
רבות. שנים נמשכים והחיזור ההיכרות

 אחד שבוע של נישואין אחרי השבוע. קרה כך
 בחודש ביותר המפורסמים בני־הזוג נפרדו

 וצבי מיכלין) (לבית אריאלה האחרון:
 מרוהטת בדירה שהחזיקה אריאלה, לידסקי.

 עם לחזור, נאלצה עליה, ושוויתרה נשואיה לפני
אמה. לבית הפרידה,
לידסקיר צבי ״את

״מדבר.״
 אחרי שנפרדתם ובתדהמה בצער ״שמעתי

ספורים.״ ימים
מקווה.״ אני זמנית, פרירה זאת כי אם ״נכון,

קרה?״ מה אני. ״גם

לידסקי וצבי אריאלה
קטנים לא וסיכון הימור

 שנפרדנו לציין רק יכול אני לאמר, מה לי ״אין
 רבה.״ ובידידות בעיות או מריבות ללא

טוב.״ ״זה

 שאריאלה ולחשוב להרגיש ממשיך ״ואני
נפלאה.״ בחורה ■

ולהשתמע.״ תודה אני, ״גם

בתל־אביב הוליווד קונסול
 ויינברג, למימי מה שתמהתי שנים זה

 שלנו האתלטים אחד של היפהפיה אלמנתו
 כוכבי ולכל באולימפיאדה, במינכן שנרצחו
 ארצה פעם מדי המגיעים האמריקאיים הקולנוע
קצר. לביקור

משם, מבקר לכל קישוט לשמש יכול יופייה
 אחרי סיפור. פה שמסתתר ברור היה אך

 החודשים, שלושת בן בנה עם ונותרה שהתאלמנה
 אך לפיתחה, ישחרו שזאבי־המדינה כולם ציפו

של בשמו שמה את כרכו אמנם קרה. לא מאומה

 אך ומצטיין, נועז מפקד אז שהיה ידוע, אלוף
 מוזכר והיום אחרת, השנים במשך נשא האלוף

הרמטכ״ל. תפקיד את לרשת כמועמד שמו
 שמימי לי כשנודע התחדדה שלי הסקרנות

גיוס), (רוברט החביב, בנסון של מלווה היא

 חודשים כמה לפני במדור כאן לכם סיפרתי
 ודוגמנית־ אל־על דיילת אדר, שמיכל טובים,
 אבי אצל משותפת לשהות בנה עם נוסעת צמרת,
 פרסמן, עקיבא רבות, שנים מזה מאהבה הילד,
 זהב בהברחת שהסתבך לשעבר, באל־על קפטן

 ונסע שוחרר נענש, והורשע, נידון לישראל,
ולצרפת. לשווייץ
 גט להשיג מצליח פרסמן אין לכם, כזכור
להינשא. יכולים והוא מיכל אין ולכן מאשתו,
 איתו ושהתה שסיפרתי, כפי אז, נסעה מיכל
 התגלגלו לא העניינים אך חודשים. כמה בפאריס

 החגים לקראת ארצה. חזרה והיא שציפתה, כפי
 לשהות לפאריס, שוב מיכל נסעה האחרונים

 1 וממשיכה ארצה חזרה ושוב עקיבא, בחברת קצרה
כדוגמנית. בהופעותיה
 !בחו״ל, הארוכה השהות נמאסה עצמו לעקיבא

 הוא עתה וגם אז גם שובו. את עתה מתכנן והוא
 1 בארץ, המיסים שילטונות עם מבעיות חושש

 פיתרון שמצא נראה אך הסתבכותו, בעיקבות
בקרוב. ארצה ויחזור לבעיותיו

ויינברג מימי
אבני־אודם וסיכת דולר 2000

 של בידיה נתון זה של ליבו רחילאית, לכל וכידוע '
 לעבר אפילו פוזל ואינו הוליוודית,. חתיכה ן

אחרות.
 המרחלת." מדברת מימי, ״שלום

״שלום.״

 אדיב ממרחק שנים זה עוקבת אני ״מימי,
 הללו?״ הכוכבים כל עם שלך הקשר מה אחריך.

 זהו אליהם. רק לא אך לכוכבים, הוא ״הקשר
 במינכן." הטרגדיה אחרי והתחיל ארוך, סיפור

למינכן?״ הקשר ״מה
 העמוק הזעזוע ובעקבות שהתאלמנתי, ״אחרי

 אחד מיכתבים, מיני כל אלי הגיעו כולו, בעולם
 צ׳ק ובו ג׳וניור, דייווים מסמי מיכתב היה מהם
דולר. 2000 סך על

 רצונו על לו הודיתי ובו מיכתב, לו ״שלחתי
 שאינני והסברתי הצ׳ק את החזרתי אך הטוב.
 את לקבל הסכים לא סמי אך לתרומות, זקוקה
 אינני וכי הקטן, לבני מיועד שהוא וכתב הצ׳ק,
 עד הכסף את שאשמור עבורו. להחליט יכולה

 עם לעשות מה עצמו הוא יחליט ואז שיגדל,
 לאפוטרופוס הכסף הועבר דבר של בסופו הכסף.

 בניהם שיגדלו עד הללו בכספים המטפל הכללי,
מינכן.״ חללי של

 קשר?״ על איתו שמרת ״ומאז
 לביקור וכשהגעתי לו, הודיתי כמובן ״כן,

 הוא איתו. התקשרתי בני עם בארצות־הברית
היוקר מהמלונות באחד בלאס־וגאס אז הופיע
 אליו לבוא בני ואת אותי הזמין מיד תיים.

 אצלו והתארחנו ללאס־וגאס, נסענו לביקור.
 נהדרים.״ ימים שלושה במשך

״ומאז?"
 כי איתו, רק לא אך נשמר, כמובן ״הקשר
 שהוא אלקוט, שלום את הכרתי באמצעותו

 צמחה בהוליווד. ידוע ואיש־פירסום אמרגן
 שולח שהוא אמן כל ומאז בינינו, עמוקה ידידות
 דומים, מיבצעים או לפצועי־צה״ל לעזור ארצה
 הסיוע, כל את כאן להם מגישה ואני אתי, נפגש

 צומחת וכמובן מבקש, אלקוט ששלום כפי
 פעם.״ מדי חדשה ידידות

״כגון?״
 מגיעה כשהיא טיילור. אליזבט .כגון

 במיכתבים ובטיפול בתירגום לה עוזרת אני לכאן
 האחרון הביקור אחרי כאן. אותה המציפים הרבים
 אבני־ עם סיכה — מתנה בהתרגשות לי נתנה

 כמזכרת.״ אודם(רובינים)
מוצלח.״ שהוא שמעתי בנך? עם מה ״אגב,

 ,11 בן כבר הוא מאוד! מוצלח מוצלח? ״מה
 לומד הוא עכשיו לא־רגילה, בצורה כישרוני

 נפלא משהו ייצא עוד צ׳לו, על לנגן מצויין
ממנו!״
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