
ם שי פ ח ם מ בי רו ל ק ״ הו ב
 התנהלו הזוגות שני של והחיים בסדר, היה הכל
מי־מנוחות. על

 מסיבת־הכלולות את לתכנן שהתחילו עד ער.
 מיכאל, של הצעירה בתו פיררן, ריבי של

 דן במלון לספטמבר 8ב־ להינשא העומדת
 מישפטנים שחלקו רב, קהל בנוכחות אכדיה
 יוסי החתן, של אביו כמו קבלנים, וחלקו

אירתי.
 היה זאת ובכל נעשו, כבר לחתונה ההכנות כל

 זהבה בחתונה יעשו מה לא־מסודר. אחד דבר
ההו צריכים בחתונה הרי קרייזמן? וקובה כספי
 לא- מאוד ויהיה לחופתה, הבת את להוביל רים

 זרים. אנשים יעמרו הורי־הכלה ליד אם נעים
הבעיה, את לפתור איך וחשבו חשבו

 את לבקר תיסע זהבה פיתרון. מצאו לבסוף
תהיה לא היא במיקרה, וכר, בארצות־הברית, בתה

 גברים או קשישות נשים כאשר פעמים, הרבה
 שוב. להינשא רוצים לא הם מתגרשים, קשישים
 הנשים חדשות, נשים להם מוצאים הגברים
 עוברים הם פעמים הרבה חדשים, גברים מוצאות

 כי החוקי, ההסדר את עושים לא אבל ביחד, לגור
 שבגללם ילדים מתכננים לא כבר מבוגר בגיל
 שמעתי פעמים הרבה ברבנות. לטרוח כדאי

 או אהובותיהן עם החיים מגברים, או מנשים
ובא להתחתן?״ לי ״למה השאלה: את אהוביהן,

זה. על תשובה לי היתה לא פעם אף מת,
 האלה הזוגות למה הבנתי סוף־סוף עכשיו

להתחתן. צריכים
 שנים הרבה ביחד שחיו זוגות, שני היו פעם
 הידוע הגינקולוג היה אחד זוג ילדים. להם ונולדו
 היה השני והזוג זהבה, ואשתו כספי אלי הד״ר

אביבה. ואשתו מירון מיכאל עורף־הדין

פירון מיכאל פרקליט
נעים לא מאוד

 של קרובי־מישפחה איזה מחפשים עכשיו בארץ.
 שגם להיות ויכול בחו״ל, הגרים קרייזמן, קובה
 כמובן, במיקרה אותם, לבקר קצת יסע' -הוא

החתונה. של בתאריך בדיוק
 בעיה היתה לא נישאים, הזוגות שני היו אילו

 אפילו להביא אפשר חוקית אשה כי כזאת,
 קודמים. מנישואין הבת של לחתונה

זה. על תחשבו

 הזוגות, שני של שנות־נישואין הרבה אחרי
 10 מזה מנהלת זהבה אשתו כי כספי לד״ר נודע
 התגרש כספי פירון. עורך־הדין עם רומאן שנים

 זהבה מפירון. אביבה ־התגרשה זה ואחרי מזהבה,
 זמן־מה ואחרי פירון, מיכאל עם לגור עברה כספי
 ראש קרייזמן, קובה את פירון אביבה מצאה

איתו. לגור ועברה לשעבר, גיבעתיים עיריית
זאת ובכל נישאו, לא החדשים הזוגות שני

ש אף חר
 התחיל נגמר, האטון, סמנטה האנגליה, חברתו לבין אוחנה אלי בין שהרומאן אחרי מייד

בן־בסט. רונית הדוגמנית לבין אוחנה אלי בין רומאן
 אחרי קצר זמן אבל יפה־התואר. באוחנה התאהבה היא וגם ,3 בת לילדה ואם גרושה היא היפה רונית
 חשבו כולם לשם. ונסע בבלגיה, מיכלן הכדורגל לקבוצת אוחנה אלי נמכר הלוהט הרומאן שהתחיל
יצטנן. מקסימום או מייד, ייגמר שהרומאן
 שעות עשו הגעגועים להיפך. אלא נזלת. קיבל ולא הצטנן, ולא נגמר לא שהרומאן נודע עכשיו

 תהיה ורונית המשותפת, הבת את אליו יקח שבעלה־לשעבר רונית סידרה אלה בימים וממש נוספות,
אהובה. את ולחבק לבלגיה לנסוע חופשיח
 מכפי יפה יותר עוד אף עכשיו יש שלרונית לכך לב אוחנה אלי ישים החיבוק שבזמן מקווה אני
בשבילו. יפה יותר להיות כדי אלה בימים עשתה היא הפלאסטי הניתוח את הרי לה. שהיה

בן־בסט רונית דוגמנית
נזלת קיבל ולא -
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 האמת משום־מה. לבוא, בוששה הטבעת אבל
 החברות אבל מהטבעת, שוכחת היתה שתמי היא

 פעמיים לפחות פוגשת היא אותם שלה, והחברים
 שואלים היו פעם ובכל לשכוח, סירבו בשבוע,

 נאלצה פעם ובכל הטבעת?" עם מה ״נו, אותה
תגיע". היא מעט ״עוד להגיד: תמי

 של וההערות חודשים, שלושה עברו ככה
 ״נו, לה: להגיד תחת השתנו. והחברים החברות

 ״יה לה: להגיד התחילו הם הטבעת?" עם מה
 לא והוא יקר, שעון לו נתת את אחת! פרייארית

כלום!" לך נתן
לה חודשיים מלאו ממש, אלה בימים עכשיו,

 וגם זה, ולכבוד הפרייארית, בדבר הזאת ערה
 תמי לקחה המיוחלת, הטבעת אי־קבלת לכבוד
לו. נתנה שהיא השעון את מקובי
 פר־ לא כבר היא שעכשיו להיות יכול אז

 בלי נשאר קובי עכשיו שני, מצד אבל, ייארית,
 הזמן איך לב לשים יצליח לא בטח והוא שעון,
לו. נשואה לא עוד ותמי עובר,

 מנהל ידועה פוליטית אישיות של אחיו
 60ה־ בשנות הגבר, שנים. 10 כבר סודי רומאן
סבא. ואפילו לילדים אב נשוי, כמובן הוא לחייו,

ויפה, צעירה שכנה הכיר הוא שנים 10 לפני
 הם ומאז נענתה, הצעירה אחריה. לחזר והתחיל

 בלי היה שזה הוא שלהם ברומאן היפה ביחד.
הצדדים. משני תביעות ובלי התחייבויות

 האשה את הכירו הגבר של הילדים אפילו
ידעה, שלא היחידה מאוד. אותה וחיבבו הצעירה,

 היה הכל ולכן החוקית, האשה היא תמיד, כמו
רכילויות. ובלי סקנדאלים בלי שקט,

 קצת, התבגרה הצעירה האשה שנים. 10 עברו
 מרוצה די והיתה הגבר את לאהוב המשיכה
 שלה החברים התחילו תמיד, כמו ושוב, בחלקה.

 הוא למה למשל, כמו, דברים. מיני כל לה להגיד
 לא הוא למה בחו״ל, לחופשות אותך לוקח לא

זה־וזה. לך קונה לא הוא למה כך־וכך, לך עושה
 היא הימים ובאחד השתכנעה, הצעירה האשה

 לי קונה לא אתה ״למה אהובה: את שאלה פשוט
יפה?" דירה

 לו אין שבאמת ואמר פעמיים, חשב לא הגבר
יפה. דירה לה לקנות לא למה סיבה שום

 ארבעה בת דירה ממנו קיבלה היא עכשיו
 מאושר והוא מאושרת והיא ברמת־אביב, חדרים

מאושרת. כלום, יודעת שלא האשה, וגם
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זר קובי והד״ר בן־עמי תמי
עוברי שהזמן עכשיו יידע הוא איך

אוחנה אלי שחקן
- הצטנן לא

דעת
קהל

 פברואר שבחודש כולכם בוודאי, זוכרים, אתם
 הדוגמנית של הפרטי החבר זר, קובי הד״ר חגג

 שמאוד תמי, יום־הולדתו. את בן־עמי, תמי
 של שעון־זהב שלה לחבר קנתה מזה, התרגשה
דולארים. מאות בכמה קרטייה

 חודש רק עבר בעצם רבים, ימים עברו לא
 קובי יום־הולדת. היה לתמי גם ופיתאום אחד,
 יום־ לכבוד לה, לקנות מתכוון שהוא לה אמר

 ותמי גדול, יהלום עם מאוד. יפה טבעת ההולדת,
 והחברים החברות לכל זה את סיפרה וגם שמחה
שלה.

ם ר ש או ב


