
גאון אורנה
לי לעזור מוכן תמיד ,הוא

בחול־לבן תוצרת" חתונות
 מקרוב לראות נזכה אנחנו גם מלכת־היופי. לבחירות העולמית התחרות אצלנו גם תהיה מעט עוד

 בביגדי־ערב, ואחר־כך ביגדי־ים, לבושות בצעדי־פנתר, זקופות הולכות כשהן העולם, כל יפהפיות את
 תאמר שבו קצר, ראיון המתמודדות מן אחת כל מפי נשמע גם ולבסוף עממיות, בתילבושות ואחר־כך

 ותהיה באוניברסיטה ללמוד תלך היא התחרות אחרי ושבעצם ספורט, כמו העסק כל את לוקחת שהיא
 כדי חייה את לתת ומוכנה אחרות, וחיות בני־אדם אוהבת במיוחד היא כי וטרינרית, או רופאת־ילדים

לבחיר־ליבה, להינשא רוצה שהיא כמובן, מתמודדת, כל תגיד הקצר האישי הראיון בסוף להן. לעזור

ה ספקטור ויצחק ופסלר ת
מעושנת אילתית שבטוח: מה

ילדים. לשניים־שלושה אם להיות רוצה מאוד והיא כמובן!) הכסף, חשוב (לא ורגיש עדין שיהיה
 בדרך מגשימות. אפילו הן מזה חלק ובאמת האלה, בראיונות שנים עשרות כבר אומרות הן ככה

 מאוד הרבה קרה כבר שאצלנו רק אצלנו. גם הגדול, בעולם וכמו והילדים. הבעל של החלק זה כלל
 כי ארצות־הברית, בעיקר רחוקות, לארצות לנדוד שלנו היפהפיות צריכות היו בעל שבשביל פעמים

 כמובן). הכסף, חשוב (לא העשירים הבעליב היו שם
הבעל. את כאן מוצאות שלנו היפהפיות גם ושם פה זאת, בכל אבל

ניוסום איסור צו
 עובד הוא נחמדים. הצאצאים וגם נאה אשתו נאה, הוא שנים. כמה כבר ובעושר באושר נשוי הוא

 אשתו את אוהב ושהוא מהכלל, יוצאים שלו שחיי־המישפחה יודעים וכולם חשוב במיפעל שנים כבר
אותו. אוהבת והיא היפה

 ההטבות את כנראה, גילה, הוא הדרגה עם יחד בדרגה. עלה מאור־מאוד בדרגה. עלה הוא מזמן לא
 הזמן כל המחייכות הצעירות, הבחורות של העניין גם יש ההטבות בין לבכירים. נותנת שעליה־בדרגה

 סיפור איזה לו שיש סיפח ואחר־כך צעירות, אי־אלה עם רומאן ניהל הוא אז להן. לסרב כנראה, וקשת
 עם לוהט מאוד רומאן יש ששוב זה על מדברים ועכשיו ותיק, פוליטיקאי של הנאה אשתו עם

נאה. עורכת־דין
 שהוא להיות יכול מטומטמת, סתם או חרשת או עיוורת היתה הזה הבכיר של החוקית אשתו אילו

 אבל וסולידיים, שקטים חיי־מישפחה לנהל וגם החדשות, מההטבות וליהנות להמשיך יכול היה
 ברגע לכן, אוזן. או עין להעלים מוכנה לא ואפילו מטומטמת. ולא עיוורת ולא חירשת לא היא החוקית

 שיש לה והסתבר בדקה שהיא וברגע אמיתותן, את לבדוק הלכה היא הרכילויות, את שמעה שהיא
 כמה ולעוד הנישואין ולחלוקת הרכוש לחלוקת שידאג וביקשה עורך־הדץ אל פנתה היא בגו, דברים
שלהן. הבוגדים מהבעלים רוצות שנשים דברים
 האלה שהבכירים מפני פשוט בעיתונים, הקרוב בזמן תקראו לא השמות, כולל המלא, הסיפור את

 בגלל גם אותו, מכבדים מאוד העיתונים כל וגם צדאיסור־פירסום. להוציא איך בדיוק יודעים
שלהם. הפרנסה בגלל וגם בית־המישפט

ל נ ח
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 חברם־למיקצוע, את מכירים כולם היהלומנים
 קינאה בו מקנא גם מהם וחלק יובל, שלמה

עזה.
 ילדיו, שני אם מאשתו, בנפרד החי יובל,

 מאוד צעירות נשים עם האחרונות בשנים מבלה
 חבריו לפני אותן להציג טורח וגם מאוד, ויפות

 הפרטיות בנשים להסתפק הנאלצים היהלומנים,
שנים. הרבה כבר בבית להם שיש

 יובל שלמה דאג האלה הצעירות הנשים בגלל
 שחור־עורב בצבע שפמו ואת שיערו את לצבוע

ל שתודות בטוח הוא שבועיים־שלושה. מדי
דבל שלמה

העליז הצעיר של נכדתו

ברנוביץ ואלון ישינסקי דניאל
כסף? על מדבר מי

 אריה הידוע הקבלן של בנו ברנוביץ, לאלון ישינסקי דניאל הדוגמנית תינשא השבוע כבר
 קרובים ידידים 750 בהשתתפות האורנים, בגן בכדורסל, תל־אביב מכבי קבוצת מנהל ברנוביץ

והוריהם. הצעיר הזוג בשימחת לשמוח שיבואו ויפות, ויפים
 חתונתם הקיץ. תחילת עם מייד שתיערך השניה, לחתונה גם מוזמנים יהיו והיפות מהיפים חלק

 אחד של בנו שהוא בפקטור, יצחק רב, זמן מזה וחברה וכסלר דנה לשעבר מלכת־היופי של
 עסק לעצמו פתח בעסקים, טוב כי שראה הצעיר, יצחק בארץ. כלי־בית של הגדולים מהיבואנים

 שאילתית לכולם ברור כבר אבל נקבע, לא עוד החתונה מקום בהצלחה. אותו ומנהל לשימורי־דגים,
שם. העיקרית המנה תהיה מעושנת
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דרינג־דרינג.

בבקשה!״ גאון, אורנה ״את
״מדברת!"

 ומקווה המוקדמת, השעה על מתנצלת ״אני
 צריכה את שממילא הנחתי אותך. הערתי שלא

לבית״הספר." הילדים את לשלוח
יורם." אצל ישנו הילדים הלילה ״דווקא

 נראית שאת אליי, שהגיע בסיפור האמת ״מה
 מישפט את שניהל עורך־הדין עם לאחרונה
 רוזנבלום, זורח יורם, נגד שלך הגירושין

 המישפט בזמן גם רומאן? איתו מנהלת ושאת
 בר־ מנשה יורם, של עורך־הדין אותך האשים

עורך־דינך.״ עם רומאן מנהלת שאת שילטון
 שלי. טוב נורא חבר הוא זורח שטויות! ״איזה

 לי. לעזור מוכן תמיד הוא לא־מעט. לי עוזר הוא
 במיסעדה. ולסעוד לפטפט יוצאים אנחנו פעם לא

 לבין זה בין אבל תמיד. לצירי יעמוד גם זורח
מאוד!" ארוכה הדרך רומאן

אחר?״ מישהו לך ״יש
 מה שכל בחיי, קשה כזאת תקופה עברתי ״לא.

שלי." השקט רק זה רוצה שאני
 בעיתונות, עלייך האחרונים הפירסומים ״מה

דיילת?" להיות רוצה שאת
 דיילת אני העיתונאים. של המצאה עוד ״זאת

כיום." שלי העבודה זאת קונגרסים, של
יורם?" עם היחסים ״ומה

ביותר!" ״קורקטיים

גילו. את לעולם תנחש לא אחת אף השחור שיער
 ממול, וממש בסביון, בבית־הפגודה גר יובל
 איתו השומרת בנפרד, אשתו גרה אחרת, בווילה

 אצלו שקורה מה כל ויודעת טובים, יחסים על
 מי כל את שלה, חלון־המיטבח דרך רואה, וגם

 בשעות ויוצאת הלילה בשעות אליו שבאה
הבוקר.
 עד ובשלווה, בשקט יובל שלמה לו חי ככה

 הצעירות־מאוד אחת אליו הגיעה אחד שיום
כל שאתה ידעתי לא ״חביבי, לו: ואמרה האלה

 היא בדיוק למה שאל הנדהם יובל זקן!" בך
צעי שדוגמנית לו סיפרה והצעירונת מתכוונת,

 לאחד ראיון נתנה וחצי, 15 בת אחת, ויפה רה
 הוא יובל ששלמה סיפרה ובו מעיתוני״הנשים,

שלה. הסבא
 הגליונות כל את לקנות מדי מאוחר היה כבר

 מזה שחורה מרה קיבל ושלמה אותם, ולהעלים
 לצעיר אותו וחושב אותו שמכיר מי כל שעכשיו

וחצי. 15 בת לילדה סבא שהוא יידע שחור־שיער
 את להפסיק כדי וגם זה, את להפסיק כדי אז

 יובל החליט מחלון־המיטבח, אשתו של ההצצות
 אינם השכנים שלפחות כך אחרת, לדירה לעבור

 עד או אותו, יכירו שהם ועד אותו, מכירים
 יחשבו הם בעיתון, כתבה איזה עוד שתהיה

 והעליז השחרחר הצעיר זה מי ״מעניין, לעצמם:
לידנו?" לגור שבא הזה,

רוזנבלום זורח
העיתונאים!׳׳ של המצאה -עוד


