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ה . ־ ;:׳ ^ הראל. כמיכל נודעה שבצעירותה מודעי. מיכל עוררין, ללא בכנסת, ■
 לפרגן אפשר שנים כמה ובכלל, בטוב־ליבם, ידועים לא הכתבים החברה אבל ישראל,

, עי ד מו ק ח צ  היה כי יעו אפטרשייב', ״חבר־הכנסת הנכבד בתואר בעבר שנודע מי שר־האוצר, לי
 מוצריה? של הכי־טוב הדוגמן כמו נראה — תמיד אבל — ותמיד ידועה, חברת־תמרוקים של מנכ״לה

לפרגן. אפשר זמן כמה נו,
 אשה יש שיטרית מאיר לחבר־הכנסת בעיה, היתה לא זאת לו, לפרגן אחר בן־אדם חיפשו

 יפה. בחורה באמת רותי שיף. מלונות רשת של יחסי־הציבור אשת שהיא שיטרית, רותי יפהפיה,
 בחודשי־הריון כעת נמצאת היא מזה וחוץ הקודמת, בכנסת התואר את קיבלה כבר היא מה? אלא

מירי. היחידה לבתה אח ללדת או־טו־טו ועומדת מתקדמים
 מוכרחים עושים? מה חדש. משהו דרוש התרגלו. כבר יעקוגי גד השר של היפהפיה אשתו לגלי,

 מזכירות אצל הולכים ברירה בלית מוצאים. לא הח״כים. נשות אצל מחפשים תחליף. למצוא מייד
בארץ. יפה הכי המזכירה לו שהיתה תמיר, שמואל של הזמנים נגמרו לעשות, מה אבל הח׳כים.
ן מלכת־יופי. היתה לא אחת אף אבל
לציון. גאולה באה ואז
 ישראל בכנסת ראו לא כבר פצצה כזאת מפעום, העיתונאים של לבם פסק למזנון, נכנסה שהיא איך

 למישכן הגיעה חטוב, גוף בעלת שחורת־שיער, יפהפיה, צעירה דמון, פנינה זמן. הרבה
 ברוב לה הוענק בכנסת הכי־יפה האשה התואר שיגעון, ונראתה לבנה, וחולצה הדוקים במיכנסי־ג׳ינס

במקום. ובו מוחלט
 יותר קצת שכשהיתה רשום שלה בביוגרפיה הכי־יפה. של האלה מהתארים משתגעת שהיא לא

 ופנינה, נשאר היופי הלו, התואר התארים. באחד זכתה וגם מלכת־היופי, לתחרות מועמדת היתה צעירה,
 חדשה: להודעה ועד והלאה מהיום אז ומרשימה, יפה אשה ספק ללא היא כסוכנת־נסיעות, העובדת
בכנסת. יפה הכי האשה יש דמון לחיים

אבישר ושימעון ליזה
קשים חיים שנקרא מה זה

 מאוחר אליו להצטרף מתכוננת אני לגיא. אריק
יותר.״

קלים! לא חיים
קלים!״ חיים לי היו לא פעם ״אף

 הבוקר נסע אבישר .21 בת הבת שנים. בכמה
לפא ימים לכמה משם במיאמי, תערוכה לערוף

 עורך הוא מאי בחודש 13ב־ וללוס־אנג׳לס, ריס,
ק למענו שאירגנו בגרמניה, תערוכה שי ו־ שי

 הוא מה
אומר

(בביוף).אבישר ליזה את דרינג. דרינג,
״מדברת״.

אצלך? קורה מה המרחלת. מדברת
הסדר״. ״הכל

 מרבה (הצייר) אבישר ששימעון שמעתי
 משבר על לידידים ולספר לבד, במועדון לשבת

שלכם. בנשואין
דויד?" לשעבר, בעלי לך? סיפר ״מי
בסיפורים? האמת מה אבל פיתאום? מה

 מרבה הוא בלילות, לישון יכול לא ״אבישר
 אוהב הוא ולכן בבוקר, 7־5 עד ער והוא לצייר,
 בכל קמה שאני מאחר ולשתות. למועדון לקפוץ

 נוסעת יותר ומאוחר ,4ה־ בן בננו בגלל 6ב־ בוקר
 הטעם בדיוק לא זה המיספרה, את ולנהל לעבוד

בלילות.״ למועדון לבוא שלי
 אחרי חזר. לשעבר, בעלך שדויד, שמעתי

 ואת אותך השמיץ הוא שבו ספר, עליך כתב שהוא
איתו? ומדברת אותו רואה את אבישר.
 כבר לארץ חזר הוא יחסים. שום בינינו ״אין

 הוא חתיכה. עדנה, בשום אשה עם שנה, לפני
 שנולד ילד להם ויש בירושלים מיספרה, פתח

רק מבתנו מבוגרת אשתו חודשים. כמה לפני להם ^

!₪!
ציבור

 את להעלים הצליחו הם איו יודעת, לא אני
 איך, איך, הבוחנות? לעיניי מתחת הזה העניין

 בעיר שמתרחש פיפס כל על שיודעת אני, איך?
 לו שמתנהל המטרף הרומן על עליתי לא הזאת,

 יחסי־ אנשי שני בין דווקא חודשים כמה מזה
לאפי! מתחת ממש ציבור,
 רונית יחסי־הציבור אשת איך מבינה לא אני
 יחסי־ בלעשות אלף־אלף מומחית שהיא ארגל,

 שלה הרומן את להצניע הצליחה לאחרים, ציבור
 סי־ התקליטים חברת של יחסי־הציבור איש עם

 אלף־אלף מומחה הוא שגם נרק, אריה בי־אס,
 מה זה לאחרים. דווקא יחסי״ציבור בלעשות
יחף. הולו הסנדלר שנקרא

 אחד יחס״ץ בין האלה, הנחמדים שני הקיצר,
 עצמם. לבין בינם קצת להם התייחס״צו לשני,
 של אחיה והוא צה״ל, בגלי קריין שהיה ברק,

 לה שאין וארבל, פרנסים, רימונה הזמרת
 בארצות־הברית, לחופשה ביחד להם נסעו אחות,

 בשורות נשמע כשיחזרו אולי — יודע ומי
אינשאללה. טובות,
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גלר. אורי לי
___ שהתכערה. נרקומנית

דוגמנית־צמ־ וראיתי הדלת נפתחה ״פיתאום
 בבחורה יש כוח איזה לגלות נדהמתי יפהפיה. רת

 שהייתי בתקופה כי מזה. יצאה היא איך הזאת,
שחורים. למים נשפכה היא בעולם, בסיחרור
 מאוד, ויפה מטופחת ברירה היום גרה ״היא

כש הריצפה. על לאכול שאפשר כל־כך נקיה
 אפתה שהיא עוגות, של ריח בה היה נכנסתי
בפרחים. מלאה היתה והדירה למעני,

 כיום המצליחה אשת״עסקים, שהיא ״גיליתי
 לראות אי־אפשר אופן בשום הקטן, במישרד

 לי היו נוספת הפתעה עליה. שעבר מה את עליה
 מוכשרת. ממש הבחורה שלה. הנהדרים הציורים

 בכל תצליח היא מתאים, פוש שעם מאמין אני
בעולם.״ גלריה

 אותה על לי סיפרה עצמה דוידסקו אירים
 מיס־ את מצא אורי איו יודעת לא ״אני הפגישה:

עובדת. אני שבו המישרד של פו״הטלפון
 התרגשנו שנינו בדירתי. נפגשנו שבוע ״לפני

 רזה הוא שנים. שמונה מזה אותו דאיתי לא נורא.

 להיפגש קבענו אבל זמן, הרבה לו היה לא נורא.
בשנית.״

רמון פנינה
ונלה רותי מיכל, אחרי

ילדיהם עם גלר וחנה אורי
- רזה כל־כך

דוידסקו אירים
זוהרת וכל־כך -


