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חילופייד1ד מיגדלי חדשות והרי

 דויד? מיגדלי לענייני שלי השפיון את זוכרים
סיפורים. שני לי הביא הוא השבוע

 80ה־ בן רוזוב, גרשון על הוא הראשון
 מזה וחברתו־לחיים גיבור, חברת מבעלי פלוס,
ארד. אפרת שנים, חמש

 30ב־ ממנו הצעירה אפרת, את רוזוב כשהכיר
 מאוד, נאה אשה היא אפרת מייד. בה התאהב שנה,

 שכל להניח היה וסביר ואינטליגנטית, נעימה
 שהוא מאושרת מאוד תהיה רוזוב של מישפחתו

 יהיה שלא כדי ונאמנה, טובה אשה ־לעצמו מצא
 אצל שסביר מה אבל זיקנתו. בשנות בודד

 אצל סביר אינו כנראה רגילות, מישפחות
עשירות. מאוד מישפחות

 לא רוזוב של ילדיו מההתחלה, כבר כי לי נודע
 הם ובמיוחד אביהם, של מהשידור מאושרים היו
בגילם. כמעט היא שאפרת העניין את אהבו לא

 ומה רוזוב, של הילדים עשו מה יודעת לא אני
 עזר לא דבר שום בהתחלה אבל לאביהם. אמרו הם

 ברירת־ באושר להם חיו ואפרת ורוזוב להם,
 כשמטפטפים אבל דויד. במיגדלי הפנטהאוז

 ממש, עכשיו והנה מתמלאת, הכוס בסוף טיפות,
 את להפסיק החליט רוזוב הדבר. קרה שבוע, לפני
אפרת. אם יחסיו

שואלים? אתם זה, את עשה הוא איך
 מהבית, יצאה כשאפרת בבוקר, מאוד. פשוט

 בבית, המנעולים כל את שיחליף אדם הזמין הוא
 שתי הדירה של הדלת ליד עמדו כבר ובצהריים
 לא שאפרת להשגיח היה תפקידם אשר גורילות,

 כשתבין הדלת, את שיפרוץ מישהו תזמין
לדלת־הדירה. מתאים לא כבר שלה שהמפתח
 נסע הוא הזמן? באותו רוזוב היה איפה

ולראות כאן להיות יכול לא הוא כי לאמריקה,

 שנים כמה גרה שבה מהדירה עפה אפרת איך
טובות.

 אבל בית. 1ת1בא
אחרת בדירה

 החברה קינאה שנים מאוד הרבה במשך
 מארש, וביהושע ברוד ישראל של הגבוהה
 בעושר וחיים מוצלחים מאוד נאים, מאוד שניהם
גדול.
 מבעלה דווקא בא שהעושר ידעו הכל לא
 לבני־הזוג הפריע לא זה אבל רוזי, של הקודם
 בכל בהתאם. להתנהג וגם לורדים, כמו לחיות
 במיגרשי־הטניסי, אותם לראות היה אפשר בוקר

 ורוזי גדולה, בנשיקה נפרדים היו הם ואחר־כך
 הולך היה כשיהושע המפואר, לביתם חוזרת היתה

לעבודתו.
 בתו מארש, ששרונה סיפורים אומנם היו
 לא הראשונים, מנישואיו יהושע של היפה

 הפריע לא זה גם אבל החורגת, אמה על משתגעת
 לכל העיניים את שיוציאו חיים לחיות לבני־הזוג
יודעיהם.
 אהבה גם יש וההדר, הכסף שמלבד היה נדמה

מבו כבר כשהיו שנישאו בני־הזוג, בין גדולה
קודמים. נישואין של כישלונות ואחרי גרים,

 מעמד מחזיק אינו כנראה, דבר, שום אבל
 הלך אחד וכל נפרדו, הזה בני־הזוג גם והנה לנצח,

לדרכו.
 עומד כבר רוזי של שבדרכה לי אמרו

 את ומחזיק מאוד, נשוי אחד, מסובד פרופסור
בדרך. ידה

תפקידים
גמישפחה

 הבתים ברוב מכולם. חכם יותר הוא הטבע
 מה אבל מאמע. יידישע ויש אבא יש בישראל

 לפי יידישע לא היא האשה שבהם בבתים קורה
 מאמע היידישע תפקיד את לוקח שם ההלכה?

 יהודיה. לאם ובן יהודי הוא כי האבא, דווקא
ויוטל אודרי של בביתם זה בדיוק ככה

פרופסור של זיכרון
 עכשיו יש לכלכלה אחד פרופסור של בבית

 גלי בגלל והכל רמות, וצעקות גדולות צרות
קטנים. ילדים של תחנה — צה״ל

 נאה, מאוד גבר שהוא הפרופסור־לכלכלה,
 כבר מנהל יבץ, לחיים דומה שהוא ואומרים

 יחסי־הציבור, אשת עם סוער רומאן שנים ארבע
 האלה, מהיחסים מרוצה דליה מרוז. דליה

 שלא הפרופסור, של אשתו וגס מרוצה, הפורפסור
 נהוג לא שלה בחוגים כי מרוצה, כלום, ידעה

 • בה. בוגר בעלה כי לאשה יגידו שאנשים
 את זה אוהבים שהם רק לא והפרופסור דליה

ורואים ביחד לבלות אוהבים גם שהם אלא זה,

 ובמקומות־ שונים באירועים זמן הרבה כבר אותם
 את ידידיה לפני מציגה דליה שונים. בילוי

גמור. בסדר נראה והכל הפרופסור,
 היה שלה והחבר דליה על שידעו האנשים אחד

פינם. גיא בשם צה״ל גלי של ונחמד צעיר כתב
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 שלא חשבו כולם בהריון, בשן טלי כשהיתה
 היה ולכן בבטן, גדול כל־כך ילד לה להיות יכול
של מהפינוקים שמנה פשוט שהיא לגמרי ברור

ברגנר ויוסל אודרי
מאמע יידישע

פינם גיא
אחרונה יודעת -

 והפרופסור, דליה את רואה היה שגיא פעם בכל
 נשמע מה ושואל לשלום אותם מברך היה הוא

המרגש. ואיך
 הוא ושוב אירוע, באיזה גיא היה שעבר בשבוע

 אשתו. בחברת הפעם שהיה הפרופסור, את ראה
 חשב גיא ענה. ולא ממנו התעלם הפרופסור אבל

 אליו ניגש הוא ולכן טוב, רואה אינו שהפרופסור
 שלומך?״. מה ״שלום, רם, בקול שוב, ואמר

 שקופה, בזכוכית כמו בגיא הסתכל הפרופסור
 אותו. מזהה אינו שהפרופסור חשב הנדהם וגיא
 ״אתה גיא, שאל אותי?״ מכיר לא אתה זה, ״מה

 זוכר?״ הרבה. נפגשים ואנחנו דליה, של החבר
 אשתו אבל הפרופסור, נזכר במה יודעת לא
 על האלה הסיפורים בכל מייד נזכרה דווקא

 יודעת האשה תמיד ואיך הבוגדים, הבעלים
 גלי של התמימים הכתבים בגלל הכל אחרונה.

עובדות־החיים. את יודעים אינם שעוד צה״ל,

ברנדי רות
האהבה בגלל

 י והסופרת, העיתונאית ברנדי, רות שלה, אמא
 לפני, מהכלל. יוצא באופן מבשלת גם שהיא

 שנכתב,, ספר״בישול, לאור הוציאה שנתיים
 יישארו שהמתכונים כדי בונדי, רות לדיברי
לטלי.

 הבינו והכל דור, התינוק נולד שעבר בשבוע
 הבטן לגודל קשר היה לא אמא של שלמאכליה

 במיש־ בן ילדה )1.60( הקטנטונת טלי טלי. של
ק״ג. ארבעה קל

 כשכל דור, של ברית־המילה נערכה השבוע
כמו עצומה, התרגשות אחוזים והסבתות הסבים

ומוכ משגעת אוסטרלית אשה שהיא ברגנר,
יהודי. צייר והוא שרת,

 תפקיד את משחק שיוסל יודעת אני איך
 של היחידה בתם מאוד. פשוט מאמע? היידישע
 את עזבו אליעזר, ובעלה, הינדה, בני־הזוג,

 ,1אסף בנס עם ביחד חודשים, כמה לפני הארץ
 וכתבה להוריה טילפנה הינדה לאמריקה. ונסעו
 יסעו ואמא שאבא תוכניות גם והיו מיכתבים, להם

 היו אלה אבל הנכד, ואת שלהם הילדה את לבקר
ארוך. לטווח תוכניות
 הפועל, אל ייצא לא שהטיול חשבו השנה

 ברגנר. בני־הזוג שתיכננו אחרת נסיעה בגלל
 גדולה תערוכה הבא בחודש תהיה ברגנר לאודרי

 אשתו את ללוות חשב ויוסל באוסטרליה, מאוד
התערוכה. בזמן לידה ולהיות לאוסטרליה

 הפרק מן ירדו האלה התוכניות כל אבל
 עומדת שהינדה׳לה וליוסל לאודרי כשנודע

נוסף. בנכד אותם לזכות
 בני- שני התחילו האלה, החדשות שהגיעו איך

 נוסעת אודרי שלהם. המיזוודות את לארוז הזוג
לאמ נוסע ויוסל שלה, לתערוכה לאוסטרליה

 התינוק לה כשייוולד בתו, ליד להיות ריקה
טאטע. יידישע — לכם אמרתי השני.

 נכד הוא דור לגרום. יכול ראשון נכד שרק
 ולרות טלי, של אביה בשן לרפאל ראשון
 נצר, אודי המאושר, האב של להוריו וכן בונדי,
לתיקשורת. אמריקאית חברה של מנכ״ל

 לא אבל כשנישאה, בהריון היתה כבר טלי
האהבה. בגלל אלא התחתנו, הם זה בגלל

חדשים מנעולים

מרוז
שתמיד האשה


