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 שני יש ברוך, אברהם ניבה, חברת לבעל

 המישפחות רוב אצל כמו ובן. בת ילדים,
 הסתובב לכן היורש. הוא הבן הקונבנציונאליות,

 ולאט־ ,ילדותו מאז החולצות בין ברוך ישראל
 הוא האחרונות ובשנים העבודה, את למד לאט

 העובדה למרות המיפעל, כל את מנהל בעצם
 ישראל האבא. של אלא שלו, לא עדיין שהתואר

 גרים שכולם ילדים, לשלושה ואב נשוי הוא ברוך
 גן בעלת ברמת־השרון, מאוד מפוארת בווילה

 לבתים שיש התוספות וכל ומירפסת ופיליפינית
מפוארים.
 ברוך ישראל מישפחת חיי נראו חוץ כלפי

לו שיהיו חולמ/ת ישראלי/ת שכל כמו בדיוק
סולידי למופת, מסור בעל היה ישראל לה.

ברוך ישראל
מהחנויות אלה

 ילדה חודשים שישה לפני הבחינות. מכל ומוצלח ן .
ת,1 - רי  ורק השלישי, הבן את ישראל, של אשתו אי

 רב זמן מזה מנהל שבעלה לה נודע הלידה אחרי
 שאינה שנידמן, אלה עם מאוד לוהט רומאן

 לפעמים שמכר בעבר, חנויות בעל של בתו אלא
ניבה. של החולצות את

 שנים כבר נשואה היא שגם שנירמן, אלה
 בישראל התאהבה בנות, שלוש יש לה וגם רבות,
 כל ללכת שניהם החליטו אחד בהיר ויום ברוך,

 את הזוג לבן/בת ולספר שלו, לבית אחד י
החדשות.

 קיפל הוא בעיות. שום עשה לא אלה של בעלה *
 מהבית. והלך למיזוודה הכניס שלו, הדברים את

 עשתה לא היא גם ישראל, של אשתו אירית,
 שהוא אמרה רק היא מי־יודע־מה, סקנדאלים,

 ההליכה של הכספיים התנאים אבל ללכת, יכול
ידה. על ייקבעו

 גרה אחת בווילה חודש. לפני קרה זה כל 1
 בווילה והפיליפינית, ילדיה שלושת עם אירית

 בנותיה, שלוש עם שנידמן אלה גרה אחרת 1
 יצטרך הוא בעבודה. גר כמעט ברוך וישראל

 די לאסוף כדי חולצות של רבים אלפים למכור 1
 את לו תתן שזו כדי לאירית, אותו ולהעביר כסף

לאשה. אלה את ישא הוא אחריו שמייד הגט, ן
לחולצות, קטנטן במיפעל התחיל הכל זה

הגיע. זה למה ותראו ן

 זהירנת!
 מחדה אחדי

מדבקת
 ״מחלת בשם חדשה מחלה שנים כמה לפני כבר גילו באמריקה
 משלנו. מחלה עכשיו יש לנו גם אמריקה, אחרי לפגר שלא כדי הליגיונרים".

הפרופסורים״. ״מחלת שמה
 שם בירושלים, הדסה לבית־החולים הגיע המחלה של הראשון ההתקף

ידועי־שם. פרופסורים וכמה כמה בה חלו
 (סמי) שמואל יפה־התואר הפרופסור הוא במחלה שלקה הראשון

 שנים כבר נשוי פינחס הפרופסור לרעלים. עולמי שם בעל ),45(פינחס
שנתיים. בן שהקטן בנים, ארבעה ולהם (״אולי״),יעל עם רבות

 חיים בתור בירושלים ידועים היו פינחס בני־הזוג של חיי־המישפחה
 היה חודשים כמה בכל יפה. דירה לסדר גמרו לאחרונה רק מאוד. שקטים

 כסף לאסוף כדי גם ואולי שם, להרצות כדי לארצות־הברית נוסע הפרופסור
הדסה. עבור

 טינה, בשם מאד עשירה ביהודיה פגש הוא האחרונות מנסיעותיו באחת
 הפרופסור שאל המיקצועית הישיבה בסוף מיקצועי. משא־ומתן איתה וניהל

 בית לה שיש לו סיפרה הגברת לא-יקר. מלון איזה מכירה היא אם הגברת את
 הפרופסור את אירחה שטינה מסתבר אותו. לארח מאוד תשמח והיא ענקי.
 גדולה. באהבה ונפל ראשו את איבד הסולידי שהפרופסור עד יפה כל־כך

טינה. גם כך
 הבית את עוזב שהוא לה וסיפר לאשתו, הביתה חזר הנאה הפרופסור

 לדאוג צריך שלא מספרים בית־החולים במיסדרונות החדשה. אהבתו לטובת
בסכום־עתק. אותה לפצות מוכנה טינה כלכלית. מבחינה ליעל

★ ★ ★
 כמה לפני שהתאהב ילדים, מחלקת מנהל תמיר, ישראל פרופסור

 אשתו, ואת באפקה הבית את סופית עזב בבית־החולים, באחות חודשים
בירושלים. האחות עם וגר תמיר מיקה עורכת־הדין

★ ★ ★
 שהוא הפרופסור, ילד. בדיוק לא כבר הוא רומאנו הנרי הפרופסור

 העובדות באחת הוא גם התאהב בהדסה, כלי־הדם מחלקת מנהל
 מאוזן חיוך פניו כשעל בבית־החולים מסתובב שהוא לי ואומרים הצעירות

 מחייך מדוע בדיוק יודע לעבודה וחברותיו מחבריו אחד וכל לאוזן,
 לה שגם הפרופסור, של אשתו היא עכשיו מחייכת שאינה היחידה הפרופסור.

בעלה. מחייך מדוע נודע
★  ★  ★

 עזב הר־הצופים, על הדסה בית־החולים מנהל מישל, ז׳ק הפרופסור גם
העובדת מלאת־בשר, אשה רגב, אהובה לטובת זמן־מה לפני ביתו את

פינחם שמואל(״במי״)
לאהבה הוביל הרעל

 מאושר הפרופסור נראה ביחד, שהם מאז בית־החולים. של במחלקת־הסיעוד
הגדולה. בזכיה במיפעל־הפיס זכה כאילו

★ ★ ★

 בן וינשטיין דני הפרופסור הוא בהדסה רציניים הכי החתיכים אחד
 של והנאה הצעירה בתו לטובת וילדיו אשתו את ביתו, את שעזב ,45ה־

 את תגמור כשהיא אחד, ויום לרפואה, סטודנטית היא הצעירה אחר. פרופסור
ביום גם ביחד להיות ויוכלו פרטית פראקטיקה יפתחו הם אולי הלימודים,

 * * * •בלילה וגם
 פקידה לטובת הבית את עזב ראשי, כירורג לרנר, עומרי הפרופסור

רפואיות. לרשומות במחלקה
★ ★ ★

 של האחרונים מעלליו על יודעת לא עדיין שאשתו אחד, פרופבור
 הכניס המכובד הפרופסור הזאת. הסיבה בגלל בעילום־שם יישאר בעלה.
 שהצעירה לפרופסור וכשנודע בבית־החולים, צעירה עובדת להריון
 שבתון, לעשות לארצות־הברית אותה לשלוח דאג הוא הפלה, לבצע מסרבת

 הלאה. יהיה מה יחליטו הם ואחר־כך המשותף, ילדם את שם שתלד כדי
★ ★ ★

 שמנהלים מי גלויים. רומאנים להם שיש הפרופסורים סיפור תם
 אומר לא זה אבל שלי, בדיווח חלק לקחו לא חדרים בחדרי סודיים רומאניים
בוערות. פחות שלהם שהאהבות

בארץ נתמך הכי החבר
 זוהר הזמר של בפרצוף יש מה יודעת לא

 ורוצה עליו מרחם מייד אחד שכל ארגוב,
 במשך בו תמך פלד מיקי המפיק בו. לתמוך
 עם הבבא־ברוך אחר־כך מסויימת, תקופה

 אחר־כך זמן, כמה בו תמך שלו בקבוקי־המים
 לסידרת שרעבי בועז של לשעבר אשתו הגיעה

לא התמיכות כשכל מאוחר, ויותר תמיכה,

 אשה, איזה אותו לקחה הרגליים, על אותו העמידו
 זה כנפיה. את עליו ופרשה ילדים, לשישה אם

 החד־פעמיים, התומכים עשרות על לדבר מבלי
מתייאשים. ואחר־כך אחד יום במשך בו התומכים

 הם, אבל לתמיכה, זקוק שהבחור סוזי ראתה
בקשר. נשארו כנראה.

 3 ה־ו הולדתו יום את ארגוב חגג שעבר בשבוע
כל הסתובבו והשתיה הכיבוד בין בבת־ים. באולם

♦ופיתאום ♦ ♦

 קרה לא
דגר שום

ר ודץ דפנה של הגט בקשת פרטי על  !יש מ
איסור־פירסום.

 הפרשה, על לפרסם היה אפשר מה יודעת אני
 י אפשר בינתיים איסור־הפירסום. היה לא אילו

 שלהם, בבית עדיין גרים ודפנה שדן רק לפרסם
 אבל כסף לה נותן לא הוא הילדות. שתי עם יחר

 יתן לא ולעולם אותה, אוהב שהוא לטעון ממשיך
גט. לה

 דברים כמה בעבר שמעתי כבר ביג־דיל. באמת
מזה. מעניינים יותר

ביידה וברזי ארגוב זוהר
מלוס־אנגלס הדרך כל

 נסע הוא לתמיכה, תמיכה בין שנה, לפני
 ושם לוס־אנג׳לס, בק״ק ישראלים לפני להופעה

 מועדון מנהלת שהיא ביידה, בוזי את פגש הוא
אז כבר אם יודעת לא זוהר. הופיע שבו הללויה,

 נצצה לכולם ומעל זוהר, של ותומכותיו תומכיו
 כדי מלוס־אנג׳לס במיוחד שבאה ביידה, סוזי

 ממשיכים הם הערב, שמאז שמעתי בו. לתמוך
במי. תומך מי ברור לא וכבר ביחד, להיות


