
בגלל הכל
 תל־אביב של הבוהמה בחוגי חם הכי הסיפור

הזן$רת. של אהבתה על הסיפור הוא
 על קטנים סיפורים שהולכים שנים כבר
 בכל אבל היפה, המץ לבנות אהבתה ועל הזמרת

 דווקא הוא שלה, רומאן ברבים כשמתפרסם פעם
ר עם ארוך רומאן לה היה קורם גבר. עם ב  ג

 מאוד רומאן היה אחריו קרוב. איתה שעבד
 בארץ, המצחיקים האנשים אחד עם מפורסם

 רציני. זה הפעם צחוק שמרוב שמועות אפילו והיו
 הבדיחה את לה לספר הספיק שהוא לפני אבל

נפרדו. הם לצחוק, הספיקה והיא האחרונה
 שנה. כמעט כבר לבד. והיא לבד הוא מאז
 בכל ממש הזמן, כל אותה רואים פיתאום ועכשיו

 ה־ שנות בתחילה שחקנית עם שלה, פנוי רגע
ואם. גרושה עדינה, בתורה שלה, 30

 מאוד מאושרות נראות העדינות הנשים שתי
מהשניה. האחת

ה הווילה את העמיד מיש אהרון שלום
 2.5 תמורת למכירה, בהרצליה שלו מפוארת

 את לקנות רצה שבהתחלה לי סיפרו דולר. מיליון
 לי נודע אבל לאומי. מבנק יפת ארנם הווילה

 עורף היה לא לגניש כי לפועל, יצא לא העניין כי
דולר. מיליון מחמישה

 איל־הספנות היה המדוייק הסכום לו שהיה מי
 ולאשתו לעצמו הבית את שקנה עופר, יולי

 את לגניש נתן עופר כלומר, ודתי. השלישית,
 דולר, מיליון ועוד האשל ברחוב שלו הווילה
גניש. של הווילה את וקיבל

 הסיבות שאחת זוכרים עוד עופר של החברים
 יער, רונית השניה, מאשתו עופר של לגירושיו

הבית את לרשום רצה לא שהוא העובדה היתה

 זיו מאיר עווץ־־הדץ התראיין שבוע לפני רק
פרטיים. לחיים זמן לו שאין וסיפר הזה בהעולם

 לו שאין מזה? להבין צריך הקורא היה מה
אהבה.
ממני. תשמעו בואו אז נו.

 של במישפט עסוק מאוד זיו שמאיר נכון
 לחפש זמן לו נשאר ולא איזראלום, גיתית
 ההר, אל לבוא יכול לא כשמוחמד אבל חתיכות.

מוחמר. אל בסוף מגיע ההר תמיד
 להיכנס זיו מאיר כשרצה שבועיים, לפני אז

הוא שלו, הלקוחה של מישפטה נערך שבו לאולם

גניש אהרון שלום
דונם ושיבעה דולר מיליון 2.5

ת עם תי גי
עופר ויולי רותי

הווילה! מי שם על

 אלא רונית, שם ועל שמו על האשל ברחוב שלו
 עכשיו שמו. על רק רשום יהיה שהבית התעקש
 הבית יירשם שם איזה על לראות החברים מחכים
 דומם. שיבעה על המשתרע בהרצליה, החדש
 משיש, בנוי הבית ממ״ר, 500 בן הוא הבנוי השטח

 מוקפת בריכת־שחיה ולידו קומות שלוש לו יש
דקלים.
 לרב־ יער רונית נישאה עכשיו בדיוק אגב,
 ברמת־ קטנה בווילה לגור עברו ושניהם חובל,
 רשומה מי שם על עדיין בדקתי לא השרון.
הווילה.

זיו מאיר
פלילי מישפט לראות

 ושוטרת האולם, דלת על צובאים אנשים ראה
 ואי־אפשר באולם מקום עוד שאין להם מסבירה
 המנסים לעבר מבט העיף זיו מאיר להיכנס.
 גבוהה, צעירה, בחורה ביניהם וראה להיכנס

 שזה זיו מאיר הבין תיכף מאוד. ויפה בלונדית
 מה־ ביקש הוא ומייד אליו, שלח שמוחמד ההר

האלמונית. לחתיכה מקום לפנות שלו סטז׳רית
 זיו מאיר אבל הדיון, נגמר וחצי שעה אחרי
 בטח אתם היא? ומי מאז. נפרדו לא והחתיכה

לדעת. מתים
 ועיתונאית״ספורט חיילת רובין, ברכה היא
 נפרדה כאשר בעבר, עליה לכם סיפרתי שכבר

 את לו והחזירה הדר, עופר שלה, מהחבר
 לכם סיפרתי שוב אחר־כן־ לה. שקנה המתנות

 לבית־ והלכה בטוב שלא הרגישה היא אחד שיום
 יורם בשם צעיר דוקטור פגשה ושם החולים,

 מוזס כשהדוקטור עכשיו, בו. והתאהבה מוזס
 השאיר הוא בארצות־הברית, להשתלמות נסע
 לא מבינים, שאתם כמו אבל לבדה. ברכה את כאן

זמן. לאורף
 — לבית־חולים הולכת חולה, אצלה. זה ככה

 פלילי מישפט לראות הולכת ברופא. מתאהבת
 מקווה מאוד אני בעורך־דין. מתאהבת —

 פיתאום תרד לא היא הקרוב שבזמן בשבילה
פח־האשפה. את להוריד היום באמצע

יער רונית
וילה יש לה ג□

 מדע זה בסזף
החוקית דאעוה גם

 פקידות. וכמה כמה ובתוכו גדול, במישרד מחזיק בעולם־האמנות המרכזיים האנשים אחד ן
הביתה. בערב לפעמים חוזר הוא שאיתה החוקית, אשתו היא המישרד בתוך אחת פקידה י

 זאת מה שנים. 10 מזה הסודית אהובתו היא מאוד, ונאה נשואה אשד! במישרד. אחרת פקידה
האיש. של אשתו לגבי רק זה סודית, סודות. אין בארץ־ישראל הרי סודית? אומרת
 דבר שום יודעת אינה במישרד, היא גם הנמצאת שהאשה, להאמין היה יכול לא במישרד אחד אף
בכוונה. מתעלמת אבל יודעת שהאשה שחשבו והיו זמן, הרבה כל־כך
הסמור. בחדר היושבת המזכירה על לאשה נודע סוף־סוף שבו האחרון, לזמן עד זה כל
 שתוך הוא יודעת שאגי מה והאשה. האיש של בביתם הקולות עלו דציבלים לאיזה יודעת לא אני

 קרובת־ תפסה מקומה ואת בעלה, של מהמישרד והאלגנטית הנאה המזכירה נעלמה ימים שבוע ן
מישפחה.

 10 במשר לבעלה שהיה הסודי הרומאן על ידעה לא באמת שהאשה יודעים כולם סוף־סוף, עכשיו. }
כמובן. עתה, לעת סוף. לאלתר. אותו טירפרה היא לה וכשנודע שנים.

רובין ברכה
שבאה החיילת




