
 בבלשות, גם עבורכם לעסוק החלטתי השבוע
המטמון. את חפש המישחק את ולשחק

 כשפורסם התעורר לחקירות שלי החוש
 הוא הוארך. הלוי יעקב עורך־הדין של שמעצרו

 שלא בחולון מיגרשים 27 של במכירתם נאשם
 של פעוט סכום ובשילשול מעולם. לו שייכים היו

לכיסו. דולר מיליון
 בחברה אחרים רבים כמו עצמי, את שאלתי
 מאחרי עומד מה לבלות, הירבה שבה הישראלית

 שהדוגמנית שמעתי קצרה חקירה אתרי זה.
 שנה, במשך ידידתו שהיתה שומרת, זיווה
 של סכום ממנה לווה שהוא ידידיה באוזני טוענת

 חודשים, כמה לפני שנפרדו, ואחרי דולר, אלף 25
 חייב הוא היום אך הכסף, מרבית את לה החזיר הוא
דולר. 7000 של סכום לה

 שרה לאשתו, לצלצל, אלא לי נשאר לא
 בחיל־ ראשית קצינת־חן בזמנו שהיתה הלוי,

סגן־אלוף. בדרגת האוויר,
דרינג. דרינג,

בבקשה. לוי, שרה את
.מדברת!'

 שקורה מה משהו שמעת המרחלת. מדברת
העצור? לבעלך

 עורך־דינו, על־ידי שנשלח שליח, .הגיע
 את לו נתתי עבורו. וחולצות מגבות לקבל וביקש

 לך, כידוע מפוזר, השאר בארון. שנשארו הבגדים
 תשכחי אל שלו. החברות של שונים בבתים
 שנים שבע נשואים, שאנחנו שנה 15 שמתוך

 שנים ארבע בינינו. למישפט־הגירושין הקדשנו
 אנו האחרונות השנים ובשלוש ברבנות, התדיינו

המחוזי.״ בבית־המישפט מתדיינים
בכסף? עושה הוא מה יודעת את אולי
 בדירה המון שהשקיע הוא יודעת שאני .מה

גם הוא ובכלל, מכוניות. מיני כל וקנה זיווה, של

 מכל לו, שהיו אחרות בחורות מיני לכל נתן
הגילים.'

נתן? לא הוא לך
 150 בסך מזונות חודש כל לי נותן היה ״הוא

 שאני במה שילם. לא הוא ינואר מאז אך דולר,
הנשמה.' על גרוש לו אין שהיום זה בטוחה

 תחזרו קשה, כל־כך כשמצבו עכשיו, אולי
ביחד? לחיות

 ולא אז לא — אותו צריכה לא אני .השתגעת?
הביתה?' כזה אדם אכניס הצרות כל אחרי עכשיו!

שומרת זיוה
בחורות: מיני לכל

 מישפחה? בכלל לו יש בא. הוא מאין לי, ספרי
 דור הוא מהארץ! בה? הוא מאיפה זה .מה
 13 בה שיש טובה, ממישפחה מירושלים, עשירי!

 שופטים.״ וביניהם מישפטני!!
 לא מישפטית שלהגנה הוא שבטוח מה אז טוב,
לו. לדאוג צריכים

 השני ביום סברינה את לפגוש היה אפשר
מונית. של האחורי במושב מתרווחת כשהיא

 עתה זה הטוב. רוחה למצב סיבות לה היו -
 תיספורת, שכלל שלם, יום ליופי במכון בילתה
 ותיספורת ציפורניים גזירת מיוחד, בשמפו חפיפה

 את שקל. 5.500 סביר: המחיר לאוזניים. מיוחדת
לעצמה. להרשות יכלה עוד היא זה

 לחזור החליטה כשהיא התחילו הבעיות
 מוכן היה לא המישפחה מבני אחד אף הביתה.

 הנהג מיוחדת. מונית הפיתרון: לקבלה. לבוא
 איזה המיוחדת. הנסיעה עבור שקל 3,500 ביקש

חוצפה!
 כלבה, היא יודע, שלא למי סברינה, כי

זינגל. ומשה אילנה לעורכי־הדין השייכת

זינגל ומשה אילנה
י הביתה אותה מחזירים איך
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 עשרות כמה על דולר? מיליון פעם ראיתם
 רוצים אתם אם אך קדחת! עין? הנחתם מיליונים
 תל־אביב להילטון רוצו לו, שיש באחד להתחכך

 החדר מיספר את ובקשו מדי מאוחר שיהיה לפני
דלל. ראובן של

 סיכוי יש מביניכן שלנועזת לכם מבטיחה אני
עשיר. חתן הפעם לתפוס רציני

 ל־ בדרכו שנים, 16 לפני מהארץ כשיצא
 דולר. 400 רק כיסו את חיממו ארצות״הברית,

 עבד כי לשלם, צריך היה לא כרטים־הטיסה עבור
ונפגע. — הציץ בחברת־תעופה.

 מעיראק. המישפחה .4 בן כשהיה עלה לארץ
 את לו הדביקו אליהו, ביד ט׳, עירוני בתיכון

 אילו כך, קוראים היו לכם גם התואר.נפוליאון״.
 קצרה בקומה אך סנטימטרים. 163 היתה קומתכם

 לדמות. המתאימות התכונות גם דרושות די. לא
 הסיפור הוא אותו, מספר שהוא כפי שלו, הסיפור

 בארצות־הברית. כסף לעשות איך של הקלאסי
 ימים שיבעה ביום, שעות 17־16 לעבוד המתכון:
 טובים בונוסים לתת חברה, להקים בשבוע.

 לאוכל. זמן אין כי מסנדוויצ׳ים, לחיות לעובדים.
 חי הוא כיום מובחרים. בקליינטים אישית לטפל

 יש אדמות. רכש הוא שם בדאלאס. נהדרת בווילה
 במחירי בזמנו רכש אותם דונמים, עשרות לו

 הרקיעו שם המיגרשים מחירי מאז מציאה.
 וקונים המוכרים איש, 27 עובדים כיום שחקים.

קרקעות. עבורו
,37 בן הוא היום הרומנטיים? החיים על ומה

שכל. בעלות גבוהות לבחורות חולשה לו יש

דלל ראובן
03־244222 טלפון

 תמיד לצאת דואג הוא לדבריו, סובל. אינו פתיות
 זה כי בעיר, ביותר היפות הבחורות עם העירה
לעסקים. גם חשוב

 הוא פעמים הרבה טיסות. זה שלו נוסף תענוג
 הנסיעות במסוף מסתכל לנמל־תעופה, מגיע

 שם הכיף. למען סתם מהן, אחת ותופס היוצאות,
 להחליף ישמח הוא במנוחה. לישון לו נותנים גם
בתע ולהתחלק בשעות־טיסה שעות־השינה את
 לכן שנשאר מה מתאימה. בחורה עם זה נוג

 ולבקש .03־244222 למיספר לצלצל זה לעשות
 רציני, יהיה כשזה דלל. ראובן של חדרו את

 עינו את צד שעבר בשבוע בעיה. תהיה לא הדירה
 עומד הוא שם דיזנגוף־פרישמן, בפינת המיגרש
 מפואר. ומגורים מישרדים בניין לדבריו, להקים,

שם? פנטהאוז ברירת רע מה אז
 הוא נוסף: פיקנטי צד הזה הסיפור לכל יש
 לפני וגם שנתיים לפני גם זה במדור אצלי הופיע
עיקבי. הוא שדלל מוכיח זה שנים. ארבע

 של בביתה הטלפון צילצל החמישי ביום
 עורן״ היה המטלפן לידסקי. נירה עורכת־הדיו

 לה יש שממנו לשעבר, בעלה לידסקי, צבי הדין
ילדים. שלושה

 הודיע בת!״ היום לי נולדה טוב! מזל לי .מגיע
לידסקי.
 נשמע משום־מה אך טוב. מזל לו איחלה נירה

במיקצת. מסוייג קולה
 בבית־ החמישי ביום נולדה לידסקי יסמין

 אחרי־הצהריים, ארבע בשעה הקריה החולים
 של הלידה גרם. ושלושים קילו שלושה ומשקלה

 יחסית. קלה־ היתה מיכלין־לידםקי אריאלה
 איפה ידידיו על־ידי צבי.לידסקי כשנשאל
 אחרי ממנה בנפרד חי שהוא אשתו, תתגורר
 תמשיך .היא השיב: בלבד, ימי־נישואין ארבעה

הוריה.' בבית להתגורר

לידסקי מיכלין אריאלה
וסבתא סבא אצל
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