
לסבתא
את רוזנבלום לפנינה כתב ריסל יואל
 היא שאותו אבא, את מצאתי לשיר המילים
 15 לפני גרמנית בתוכנית־טלוויזיה לשיר עומרת
איש. מליון

 ביום שנסעה לפני אליה דרינג־דרנגתי
לגרמניה. הראשון

 כמה יום כל מדברת שאת לי סיפרת ״פנינה,
 פרידה על גם לו סיפרת אביך, עם פעמים

 הוא מה אחותה. ואת בתו שהיא הטוענת מנשה,
זה? על אמר

 והוא מטושטש, בחייו הזה שהפרק טוען ״אבי
היא אם אפילו אבל במיוחד. זה את לזכור מוכן לא

 יופלה חזר בארץ שבועיים של שהייה אחרי
לפרנקפורט. החמישי ביום בובמן
 צעירות בשתי מלווה כשהוא לארץ הגיע הוא

 רבים, ביהלומים עדויות גרמניות, יפהפיות
בגרמניה. מועדוני־לילה כמנהלות הציג שאותן
 נסיעתו ערב תרם הוא הלב, את לחמם כדי

בי שעורך למיבצע דולר 3000 תן איי  לקניית נ
לזיקני־ירושלים. נפט

 ביידיש־גרמנית סיפר הוא ידידים עם במיפגש
 לראש בביתו שערך מלכותי אירוח על שלו

 כלל האירוח להט. שלמה תל־אביב עיריית
 מיטב בחברת וקוויאר, שמפניה עם ארוחת־ערב

הגרמניות. החתיכות

מנשה פרידה
ישראלית וידידה בוכמן יופלההפרטית הבדיחה

דולר 3000
 בכלל מוכן לא הוא אותה משנה? זה מה בתו,

איתה." עסק שום רוצה לא בטח ואני להכיר,
 לדין, אותו תתבע היא אם יעשה הוא מה אך

שטענה? כמו
 עורך־דין, גם שאלתי בילבול־ביצים. סתם ״זה
 שקרה מה על שחל התיישנות חוק שיש שטוען

 32 לפני הוא שלה הסיפור וכל שנה, 30 לפני
שנים.״

 כרטיס־הנסיעה את שילם שאביך שמעתי
לגרמניה. שלך

אבי!״ הרי הוא מה? אז ״נכון.
דרינג. דרינג

מנשה! פרידה את
״מדברת!״

 כדי לגרמניה, שוב נוסעת שפנינה שמעת
לאביך? שיר ולשיר להופיע

רוזנגלום פנינה
התיישנות!״ .יש

 לסבתא גם שתשיר לאבא? רק שרה היא ״למה
 חוץ שלה. הפרטית הבדיחה את שתמשיך שלנו.

 החלטתי כי עכשיו, עד ממני שמעה לא היא מזה,
 אדבר אני יותר. אותי מעניינת לא שהעיתונות

 שלי עורך־הדין עורך־דין. באמצעות רק איתה
השבוע.״ רק וחזר בחו״ל, היה

לעשות? מתכננת את מה אז
 ישלמו הנחמד ואבי שהיא לדין. אותם ״לתבוע

הכל.״ בעד
 על חוק־התיישנות שיש טוענת שהיא שמעת

הסיפור? כל
 חוק איזה חשוב. לא זה מדברת שהיא ״מה

 רק אבי את מצאתי אני להיות? יכול התיישנות
עכשיו!"

 לעבוד צריכה שהייתי מזמן טוענת אני
 סיפורים של שלם מדור בטלוויזיה. כתחקירנית

 תוכנית־הטלוויזיה על לכם לכתוב יכולתי
 נשים שמונה הופיעו שבהם מיפגשים, האחרונה,

לנשואין. קאריירה שבין בקשר ודנו
 שלדעתי מהן, אחת על לכם אכתוב הפעם

הטוב. הטעם גבולות על במיקצת עברה
 יהלומי, רנה הירושלמית הרופאה זוהי

מבשרת־ירושלים. חולים בקופת העובדת
 שיתוף• חשיבות על סיפרה היא בתוכנית

 יכולה האשה לאשה. הבעל שבין הפעולה
לה. העוזר הבעל, של בעזרתו עצמה את להגשים
 הוא לספר שכחה שרינה מה ויפה. טוב הכל

 היא התוכנית שידור לפני ימים ששלושה
 ילדיה, ואבי מבעלה אזרחיים גירושין התגרשה

בעיו־כרם. בהדסה העובד יהלומי, אחי
 לרומן נוגע לספר, שכחה שהיא נוסף, פרט

 למכוניות, חברה של מנהל־לשעבר עם שלה
אלה. בימים מאשתו הוא גם המתגרש

העי הואשם בתל־אביב השלום בבית־מישפט
 מאוד. כבדות בהאשמות אלוני אורי תונאי
 שמשהו בטוחה הייתי אותו, מכירה הייתי לולא

לבחור. קרה באמת
 מזה מנהל שהוא לוהט ברומן מתחיל הסיפור

שינרמן, אורה היפה הגרושה עם■ משנה יותר

מסודת
מישפהתית

 כמה אליי לצלצל טרחו חודשים כמה לפני
 להן שאגלה ביקשו הן ביותר. הטובות מידידותיי

 את שהאשים נודע, עורך־דין אותו מיהו
מאהבים. 17 עם בבגידה אשתו

 מיטב לפי ראשית, מאוד. מהר אותן הרגעתי
 לדעתי כל־כך, נודע לא הוא עורך־הדין ידיעתי
 אחת בת עשירה, היא יותר. אשתו נודעת

באנגליה. הידועות המישפחות
 והיא בה עיינתי המאהבים: לרשימת ואשר

 של שמותיהם ביניהם הופיעו מוגזמת. לי נראתה
 הגעתי נשואים. כולם ידועים, ושחקנים זמרים

 אולימפית, אלופה האשה היתד, שאפילו למסקנה
 על אפילו לשני, מאחד להגיע מצליחה היתה לא

 שייך שהסיפור החלטתי לכן מתאימים. אופניים
גינס. של לספר־השיאים יותר

אתכן לעדכן דואגת כל־כך שאני מאחר אך

 לכן לספר החלטתי לבינה, בינו שקורה מה בכל
 המישפחה על השבוע לי שנודע מעניין, פרט

הזאת.
 עורו־ הוא שאף עורך־הדין, אותו של גיסו

 לעורכת־דין שנים חמש לפני נשוי היה דין,
 תביעת־ נגדה הגיש הבעל וסכסית. יפה ידועה,

 שישה עם בבגידה אותה והאשים גירושין,
 משום־מה עשתה לא הזאת הרשימה מאהבים.

 הרשימו יותר הרבה בית־המישפט. על רושם
 האשה. על־ידי שהוגשו הסופרמרקט חשבונות

 אפסים כמה להוסיף דאגה שהאשה התברר
 הועמדה זאת מתוספת כתוצאה לחשבונות.
 מאז נישא והבעל התגרש, הזוג לדין. הפרקליטה

 אבל להיסטוריה, קצת שייך הסיפור בשנית.
 מאהבי־ של הארוכות שהרשימות ממנו למדתי
מישפחתית. למסורת כבר הפכו הנשים

 לא עוד סיבות'טכניות בגלל אבל שהתגרשו, הזוג
נמכרה.

 בהחלפת אורי את האשים הבעל־לשעבר
 ובהשתלטות בילדיו בהתעללות בבית, המנעולים

 את לעזוב מאורב דרש הוא בבית. הווידאו על
הבית.

 נגדית, תביעה האשה על־ידי הוגשה השבוע
 1000 של סכום מבעלה־לשעבר דורשת היא שבה
 הילדים, החזקת את לממן כדי לחודש, דולר

 לקשיים נקלע בבעלותה הנמצא שהמכון בטענה
 בבית-המישפט טען אלוני אורי ואילו כלכליים.

 זה על בקינאה, מקורן הבעל של הטענות שכל
גרושתו. עם חי שהוא

אלוני אורי
וידיאו וגם

שחר. לבגרות אכסטרני ללימוד המכון בעלת
 בעל שינרמן, אבי מבעלה, התגרשה אורה

 עבר ואורי נתונים, לעיבוד חברת־מחשבים
 בני־הזוג של מפוארת בווילה ברעננה, להתגורר
בני־ של המשותף רכושם היא הווילה לשעבר.


