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 בביתו קורים מוזרים מאוד שדברים שמעתי
רבין. יצחק שר־הביטחון, של

 בירורים עושה מייד אני בביטחון, כמשדובר
האח שבשבועיים מסתבר קורה. מה לדעת כרי

 מאוד תנועה רבין הזוג של השכנים ראו רונים
 בית• של העליונה בקומה אשר לדירתם ערה

בנווה־אביבים. קומות
 מהבית ויוצאים באים שזוגות לי סיפרו
 עוד לברר ניסיתי גבוהה. מאוד־מאוד בתדירות

מוקף כידוע, משרד-הביטחון, אבל פרטים,

רבין לאה
הגינה העיקר

 אלא ברירה לי נשארה ולא מאוד, גדולה סודיות
 שר־הביטחון, לבית ביטחוני דרינג״דרינג לעשות
רבין. לאה רעייתו, עם שם ולדבר
 'כי שלנו, לבית אנשים הרבה באו באמת ״כן,
דירה.״ להחליף רציתי

שלכם?" היפה בדירה רע ״מה
 על שבית חשבתי אבל יפה, באמת היא ״הדירה

 לנו יש אומנם יותר. בעיניי חן ימצא האדמה
 ואת השניה, בקומה היא אבל פרחים, עם מירפסת

 למיר־ ולצאת לעלות מתעצלים זה, איך יודעת
 חתיכת־ עם בית נקנה שאולי חשבתי אז פסת.

גינה.״
 משהו ולקנות הדירה את למכור והצלחתם ״נו,
אחר?"

 ואנחנו .לפועל, יצא לא העסק כל ״לא.
שלנו.״ בדירה נשארים

חתונה
במאפיה

 ראשי, שריון קצין בן־חנן, יוסי תא״ל קיבל שלו מנת־הפירסום את
 צילם מישהו קלצ׳ניקוב. ובידו הימים, ששת במילחמת בתעלת־סואץ

 שער על אפילו בעולם. כלי־התיקשורת לכל הועברה והתמונה אותו,
כיכב. הוא לייף השבועון
 הוא ומאז אותו, הבהילה פירסום של גדולה כל־כך שמנה להיות יכול

במחתרת. כמעט בשקט־בשקט, הדברים כל את עושה
 גיחות־ עשה הוא ושם ופה בחיל־השריון, חייו כל משרת בן־חנן יוסי

 העבודה בין צה״ל. חשבוו ועל צה״ל מטעם הן גם אבל בחו״ל, לימודים
 פרידמן ענת את לאשה לשאת שנים 10 לפני זמן, מצא והלימודים

בשדות. לרעות יצא והוא ויוסי, ענת נפרדו אחר־כר אחד. בן ולהוליד
 רומאן ניהל ואיתה יוני, בשם יפה אל־על דיילת פגש הטיסות באחת
 האגדתית רמבאום לינדה עם מסויימת תקופה חי הוא אחר־כר ממושך.

 המאוד הרומאן את להזכיר מבלי זה וכל הממשלתית, מלשכת־העתונות
 לאודי נשואה היתה עוד שטליה בזמן דיין, טליה עם שלו מפורסם

דיין.
 בקרמיקאית בן־חנן יוסי נפגש שנה לפני היסטוריה. זה כל אבל

 מהר. התלקחה ביניהם והאהבה אונא, מאירה בשם ונחמדה מוכשרת
 מאירה של בבית וחלק בקיסריה, שלו בווילה גרו הם מהזמן חלק

בירושלים.
 להורים זקוק שילד החליט והזוג להריון, מאירה נכנסה האהבה במשך
 טוב. במזל שעבר, בשבוע שנערכה לחתונה ההכנות החלו כף נשואים.

 הכפר, של במאפיה אלא בכפר־חב״ד, סתם ולא בכפר־חב״ד? לא אם איפה,
וקרובים. ידידים של קטן קומץ בנוכחות בלילה, 2 בשעה

 באופן מעניינת היתה שהחתונה למישהו שסיפר למישהו סיפר מישהו
בה. נכח לא מכירה שאני מהמישהם אחד אף אבל מיוחד,

האלוף הוא הלוא בן־חנו, יוסי של ביותר הטוב לחבר לטלפן החלטתי

האהגה
לנצח, פופה

לפעמים
 ירושלמי, בשם עשיר קבלן כאן היה פעם
 ששת־ מילחמת עד מאוד גדולים עסקים שעשה
 כסף הפסיד הוא אחרים, הרבה כמו אז, הימים.

 גרים מאז דרום־אפריקה. לטובת אותנו ועזב
 ענת, היחידה, ובתו אשתו הירושלמי, הקבלן

משוגעים. וחיים כסף ועושים בדרום־אפריקה,
 הוריה אותה שלחו לפירקה, הגיעה כשענת

באחד לעבודה התקבלה היא עבודה. לחפש

 מהמנתח לרר־שולמן ניצה גירושי על
 לכם סיפרתי שולמן יהושפט הד״ר הפלסטי

 לא שנים, כמה ביחד חיו שבועיים. לפני בדיוק
 .במישפחות קורים כאלה דברים מתגרשים. הלך,
טובות. הכי

 קיבלו נשים שמאות שמה הוא שמצחיק מה
 לא וחלקים, יפים פנים כלומר שולמן, מהד״ר
נישואיהם. תקופת כל במשך מבעלה ניצה קיבלה

 ניצה החליטה הגירושין לפני ממש ועכשיו,
 אבל ורענן. צעיר בפרצוף להתחדש מגיע לה שגם
 את העושה שולמן, הד״ר שבעלה, שמעה היא

הר לוקח בהרצליה־פיתוח, ניתוחי־הקוסמטיקה
עצמ אשה כמו אז שלו. העבודה בשביל כסף בה

 בבעלים־לשעבר, תלויה להיות רוצה שאינה אית
 ברמת־גן, מרפא נאות לבית־החולים ניצה הלכה
 לו ״שיידע העבודה. את אחר רופא לה עשה ושם

 בלי גם יפה להיות ושאפשר היחיד, לא שהוא
 בראש לה חושבת היא ככה בטח — שרותיו"

שלה. והיפה החדש

בן־גל יאנוש עם בן־חנן יוסי
בכפר־חב״די מתבשל מה

 מיוחד כל־כך היה מה אותו לשאול כדי בן־גל, (״יאנוש״) אביגדור
 אשתו אבל בבית, היה לא יאפוש כפר־חב״ד. של במאפיה הלילית בחתונה

התחתן. בן־חנן שיוסי ידעה לא בכלל שהיא לי אמרה
 לחתונה, שלו ביותר הטוב החבר את מזמין לא בן־אדם למה מעניין

 שיוסי שמאז ופטפטנית קטנה ציפור לי לחשה אחר־כך לעצמי. חשבתי
 החילוניים־ חבריו לבין בינו מחלוקות אי־אלה יש לכפר־חב״ד, התקרב
לגמרי.
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ירושלמי וענת ששון רונלד
הרומאן נסתיים כך

 כמה של עבודה ואחרי ששון, אופנת של הסניפים
 הוא הלוא הבוס, את לפגוש זכתה היא חורשים
 היה ששון ,18 בת אז היתה ענת ששון. רונלד
 לא זו עובדה אבל שלו, 30ה־ שנות באמצע
בזה. זה להתאהב לבני־הזוג הפריעה
 מאושר, היה רולנד מאושרת, היתה ענת

 של הוריה היו כלל מאושרים היו שלא והיחידים
 יותר משהו מגיע היחידה שלבתם שחשבו ענת,
 אותה שיכנעו ולבסוף ענת, על לחצו ההורים טוב.

 אבל הגיעה, עגת בישראל. ארוך טיול לעשות
 תקופת־ ואחרי אחריה, ששון הגיע מאוד מהר

 לדרום־ אותה החזיר הוא איתנו, כאן, קצרה בילוי
אפריקה.

 בהשפעת ןאחר־כך, הרומאן, פרח שוב שם
נגמר. שוב ההורים,

 בשם עסק לענת ששון קנה כמתנת־פרידה
 שלה, הפרטי בעסק לעבוד התחילה ענת ציפס.

 באמת, שמבין ממישהו עצות צריכה היתה אבל
ששון. רונלד עם ושוב שוב נפגשה היא וכך

שולמן ויהושפט לרר־שולמן ניצה
הקונקורנציה אצל טוב יותר

 בישראל, כאן שניהם היו שעבר בשבוע
 לגמור החליטו הם שלנו והמלטפת החמה ובשמש

 תיערך החתונה בנישואין. שלהם הרומאן את
 של חמתם ועל אפם על בדרום־אפריקה, באוגוסט

שרוצה. מי


