
ממישודהחוץ
למישרד־הבריאות

 יפות כל שבוע, לפני התאספו, הכנסת במיזנון
 זה יום־הולדת. ביחד וחגגו חשוביו וכל המישכן

 סרס, שימעון של יום־ההולדת היה לא
 יצחק ממלא־מקומו של לא וגם ראש־הממשלה,

 של יום־הולדת היתה זו הרוטציונר. שמיר,
 הליכוד סיעת מזכירת מלר, ירדנה יפה, בחורה

בכנסת.
 לירדנה איחלו המכובדים הנוכחים שכל אחרי

 כמה בת אותה ושאלו העזו גם הם מזל־טוב, היפה
הישירה חביב, חיור חייכה ירדנה בעצם. היא,
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מלר ירדנה
שמיר יצחק עם לא

 בת אשה שואלים .לא בושה: בלי ואמרה מבט,
וזהו.״ — 18 בת אני היא. כמה

 ירדנה היתה לא?) ,18(הצעיר גילה למרות אז
 טורי־הרכילות, סיפרו לפחות כך בעבר, קשורה
 ביותר רמה במישרה כיום המכהן לאיש

 ליצחק מתכוונת לא אני ושוב, במישרד־החוץ.
שמיר.

 שלה, קישרי־החוץ את ירדנה ניתקה בינתיים
 עם רומן מנהלת היא היום לקישרי־פנים. ועברה
 כשהרופא בחיפה. רמב״ם מבית־החולים רופא

 מתפנה וירדנה שלו, המישמרות מן מתפנה
נפגשים. הם שלה, מהח״כים

 לו היתה כשלא התחתן גאון ויורם ממחטות־אף,
 עוד היא שהרשימה לי והאמינו ברירה. כבר

ארוכה.
 שהשתחרר מאוד, פופולארי צעיר, זמר ואילו
 צץ, משה שמו חודשים, כמה לפני מהצבא

 מאוד. מבטיחה קאריירה לפני שעומד כמי נראה
 לקלסיקה שייך כבר הגשם אנשי שלו, אחד שיר

 יפהפיה, כהן, אורנה ידידתו, העברי. בזמר
 חודשים כמה לפני רק היא אף שהשתחררה

 ,174 גובה שלה, כמו מראה בעלת בחורה מהצבא,
 גבוהות עצמות־לחיים מלוכסנות, עיניים

 חושבים הרבה עושה היתה בשרניות, ושפתיים
 הזוג והנה ולמה. מי עם מחליטה שהיתה לפני

 את למסד עומד זוג״ילדים, כמו שנראה הצעיר,
 בחודש ייערך המשמח המאורע ביניהם. היחסים
הקרוב. אוגוסט

 ובכל בצבא, רק כנראה, שלומדים, דברים יש
 האלה, הגברים וסודיות. עלומות משימות מיני

 מיני כל ועשו נועזות משימות מיני לכל שיצאו
 זה, בגלל אולי נראים, מיסתוריות, פעולות־גבורה

עוברות. והשנים מזקינים שהם ככל יותר טוב
 מכירים! מכירים? אתם טמיר אברשה את

 ומאז האחרונות הבחירות שמאז יודעים בטח אתם
 הוא אברשה מיפלגת־העבודה, עם ביחד ׳שיחד

 הדברים אלה אז ראש־הממשלה. מישרד מנכ״ל
 הראשונים בעמודים עליהם שקוראים הרישמיים,

העיתונים. של
 לו הסתובב הבחירות תקופת כל במשך

 עזרא, חנה כשלידו חגיגיים, באירועים אברשה
 תימניה אמיתית, יפהפיה פסל. בדמות אשה

אמיתית. ודיילת אמיתית
 היו אלה לוורדה. בעבר נשוי היה אברשה

 בית־ספר נישואי להם קוראת שאני נישואין
 ההתבגרות, בגיל המכירים זוגות תיכון.

 הרבה ואחרי ילדים לעולם מביאים מתחתנים,
 הם אז מתאימים, לא שהם פיתאום מבינים שנים

מתגרשים.
 התחתנו הם ולוורדה. לאברשה שקרה מה זה
 כבר (שלושה ילדים שלושה להם יש ,18 בגיל

 שנים עשר ולפני נכדים) שני להם והביאו נשואים
התגרשו.

שכורות. בדירות אברשה גר שהתגרש, מאז
במיקצועה. מורה לוורדה, השאיר הוא הבית את

 הרבה לא וגם חברים, הרבה אין לאברשה
 הרבה שעבר קשוח, כאיש ידוע הוא תחביבים.

 פציעה. בעיקבות מסובך, ניתוח השאר בין בחיים.
 בעיות־נשימה, לו יש מאז אחת. כיליה לו כרתו
לאט. מדבר גם הוא ולכן

 או ברוחו יפול אברשה כמו חייל לא אבל
 לקרב. תמיד ונכון במשימותיו ממשיך הוא בגופו.
 ורץ למסאז׳ים מכור הןוא כמה: לו יש אהבות
 ובין לאוכל, מכור גם הוא הארץ. בכל אליהם
 את זולל אותו למצוא אפשר למסאז׳ מסא׳ז

 סועד או באלהמברה, בריסטיאן של מטעמיו
בתל־אביב. אולימפיה במיסעדה צהריים
 ידוע עצמו, על שלקח האלה מהמשימות חוץ
 אותו כשראיתי כאוהב־נשים. אברשה החעייל
לתומי חשבתי הדיילת. חנה עם ארוכה תקופה

טמיר ואברשה עזרא חנה
64 בגיל - לאשה מאשה

 אברשה. לא אבל יתחתן. ותיכף התאהב שהבחור
עוד!״ מתחתן לא ״אני חגיגית: לי הודיע אז

 היחידה האשה אינה שחנה לי התברר בינתיים
 במכון להתעמלות באולימפיה סעודה בין בחייו.

 למצריים סודית בשליחות נסיעה בין וינגייט,
 זמנו את אברשה מנצל אחרת, עלומה למשימה

 הוא האחרון בזמן נשים. מיני כל בסודיות ובודק
 בעבר, איתה קשור שהיה אשה עם מסתובב
 בין בלונדית. לחנה, בניגוד שהיא, סלע, תהילה

אחרות. עם גם נפגש הוא שתיהן
 כל בין לתמרן ,64ה־ בן האיש מצליח, הוא איך

 הם שאלה נראה מבינה. לא אני האלה? הדברים
לדעת. יכולים מנוסים חיילים שרק דברים

אחרות גם יש

 !פטן7 של ילדת
אל-על ודיילת

 רומן יש תמיד צוות־טיסה, ואנשי נמלי־תעופה הוא שלהם שהנושא ההוליווודיים, הסרטים בכל
 בחיים ממש אלא בסרטים, רק לא שזה לכם תדעו אז ביותר. היפה הדיילת לבין הנשוי הטייס בין לוהט

שלנו. הלאומית ובחברודהתעופה שלנו בחיים אלא בחיים, סתם ולא עצמם.
 בדיוק נראה האיש מהלך. פירסומי פוסטר שלפניו חושב אותו הרואה שכל קפטן, יש ב־אל־על

 ושם ופה מתולתל שיערו גדולות, ידיים חטוב, גוף גבות להיראות: צריך ומיקצועי בכיר שטייס כמו
השישים. לגיל מתקרב והוא נרונסקי ראובן שמו לטייסים. פירסומת בקיצור. כסוף.
 ראשי־הממשלה כל את כלל, בדרך מלווה, היתה היא בפירסומות. כמו נראית המדוברת הדיילת גם

העולם. ברחבי למסעות טסים כשהיו החשובים, האנשים כל ואת
צי. ששמה החתיכה, בדיילת יפזדהתואר הטייס לו התאהב שנים מ־ס! יותר לפני בסרטים, כמו בי

 שראובן פיצי קיוותה בחיים. גם בסרטים, כמו בחו״ל. שהותם את ביחד ולבלות ביחד לטוס דאגו הם גם
ביניהם. הקשר את למסד תוכל והיא יתגרש,
 כבר היום והוא בכפר־שמריהו, נאה בווילה) יותר, נכון בבית(או, נאה לאשה היטב, נשוי ראובן אך

 נמשכו כך אהובתו. פיצי, על לוותר רצה לא אן־ מאשתו, להתגרש חשב לא ראובן לנכדים. סבא
 נחמד בית לה לבנות דאג ואף פיצי, את ראובן הזניח לא השנים במשך רבות. שנים הדברים

שלו. מביתו מאוד קצר במרחק בהרצליה־פיתוח,
 ביום בלי. גם שאפשר החליטה באוויר. יהיו לא שנישואין ,35 בת כבר שהיא פיצי, כשהבינה

לנכדיו. קטנה ודודה הגדולים לילדיו אחות הנ״ל, לראובן בת במזל־טוב ילדה היא האחרון החמישי

הזמר
ד ל מ״ ד״

 טולידאנו: אבי הזמר השבוע סיפר
 אשתי, של האחרונה בלידה נוכח ״הייתי
 איך כבר שכחתי כי מרגש, היה זה ליאורה.

 מאז טובות שנים כמה כבר עברו לידה. נראית
 הלידות בכל הקודמים. ילדיי שני של הלידה
עוזרת הבעל שנוכחות מאמין אני נוכח. הייתי

טולידנו ואבי ליאורה
שינה בלי לילות הרבה

 י שבהם לילות הרבה לי שמחכים יודע אני לאשה.
 בעיניי יותר גדול אושר אין אבל לישון, אוכל לא

ילד.׳ של מלידה
 עבר שנים כמה לפני שרק להאמין היה קשה

 ביותר המאושר כזוג נראו הם השבוע משבר. הזוג
בעולם.
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