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המכסיקאי

 מה אנשים וכמה כמה אותי שאלו האחרון בזמן ] \
 במשך שהיתה מי קלימוביצקי, יונה עם קורה /
 מנחם של ואשת־סורו מזכירתו רבות שנים !ן
לעיסוקיה, בקשר לתמוה התחילו אנשים בגין. 1 / חתונות

 אפשר לקפה, סרוויס הצעיר לזוג לקנות אפשר
כ ואפשר יפה תמונה אפשר ספר־בישול, לקנות

צ׳ק־מתנה. להביא סתם מובן
מוז־ תהיו כנראה כי זה, את לכם מספרת אני

קוסוביצקי אסתר
החתונות מעשרנת אחת

להיזכר נעים

העומ העשרות מתוך חתונה, לאיזה בקרוב מנים
הקרוב. בזמן להתקיים דות

 של החתונות הן היום עליהן ששמעתי השלוש
 רמי השחקן עם קוסוביצקי אסתר השחקנית

 עם עמיאל סימה הזמרת של החתונה ברוך.
 הספורטאי של והחתונה דיבנה. מוטי הזמר

תמי. הנהדרת והחתיכה דרייפוס נימרוד
 תתלבשו בייבי־סיטר, תמצאו מתנה, תקנו אז
 ״הרי החתן עם ביחד ותלחשו לחתונה תלכו יפה,
להיז לכם נעים אם זאת־אומרת מקודשת...״ את
כר.
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 הרבה לומדים גורדון א.ד. היסודי בבית־הספר
 התל־אביבית". ״הבוהמה שנקרא מה של ילדים
 אנשי־תיקשורת, זמרים, שחקנים, של ובנות בנים

 ומאחרי־לישון מאחרי־קום־בבוקר ושאר סופרים
בלילה. )

 בבית״הספר ז׳ בכיתה הלומדוות הילדות אחת
והשחיין ברנו׳ סמדר השחקנית של בתם היא

ברוך רמי
וב״בי־סיטר מחנה

ז<לסול<ם7
 ,22 בת דוגמנית זילברשטיין, רונית

בהופ בשינוי רצתה ובלונדי, ארור שיער בעלת
עתה.

העו־ ,מוכשר אחד ספר שיש לה אמרו חברות

מרסיה ומישל זילברשטיין רונית
ביחד מסלסלים

יפות. לבחורות גדולים שינויים שה
 ואמרה מרסיה, מישל הספר אל רונית הלכה

 איזה או חדש צבע איזה שינוי, איזה לי תעשה לו:
סילסול.

אכזבה
 תל־אביב בעיר הפזורים ממכוני״המסאז' באחד

 ועברית מאוד עמוק קול בעל איש הטלפון, צילצל
 מאסז׳ למטרות בחורה לשלוח ביקש משופצת

מסויים. לחדר מסויים, למלון
הי המסאז׳יסטיות לאחת טילפן בעל־המכון

 לעבודה. ללכת לה ואמר שלו, פות
 בדלת בדיסקרטיות נקשה הצעירה האשה

 כמעט היא הדלת וכשנפתחה האמור, החדר
 הפוליטיות הדמויות אחת עמדה בפתח השתבצה.
 מה שלום, אמרה הבחורה בארץ. ביותר הידועות
 מייד: לה ענה והגבר אותי? צריך אתה שלומך,

בשבילי!״ לא אותך ״הזמנתי
 האלה, הסיפורים את מכירה המסאז׳יסטית

 אמר הגבה אבל הספה. על וישבה חייכה היא ולכן
 של בצייתנות אחר. לחדר ולעבור לקום לה

 ושם השני, לחדר ועברה קמה היא מסאז׳יסטית
המיטה. על שוכב אחר, גבר מצאה

 של האישי נהגו הוא השוכב שהגבר הסתבר
 בזמן מאוד קשה עובד הנהג הפוליטית. הדמות

 שלו, הבוס הגב. קצת לו נתפס ולכן האחרון,
 כדי רק מסאז׳יסטית הזמין מאוד, לו הדואג
הגב. את לו לעסות

 מכות כמה לו נתנה המאוכזבת המסאז׳יסטית
 והלכה שיפשופים, וכמה קבצ׳ים וכמה בגב,

מאוכזבת. מאור־מאוד הביתה
 כשמד מסאז׳יסטיות, מעצבן די שזה מסתבר

מסד. לעשות אותן מינים

קלימדביצקי יונה
נעשיר נחש קשיש

 לבדה יושבת אותה רואה היה מישהו פעם בכל כי
 בקשת לפי ביררתי, אז נו, מלון. איזה של בלובי
הקהל.

 איך או לגימלאות פרש שלה שהבוס אחרי
 הקשרים את לנצל יונה החליטה לזה, שקוראים

 ראש־ בלישכת עבודתה בזמן קשרה שהיא
 העסקים בין פרטיים. עסקים ולעשות הממשלה
 לסחר־בנשק קשר יודעי־דבר מזכירים הפרטיים

וסחר־באבני־חן.
 גבר הכירה היא האלה העסקים משני באחד

 במכסיקו־סיטי. הגר מאוד, ועשיר גרוש קשיש,
 שפה מצאו וגם ביחד, עסקים כמה עשו הם

 כמה לישראל המכסיקני מגיע מאז משותפת.
 אפשר הפעמים אותם ובכל בשנה, פעמים וכמה

 שיירד עד בלובי, לו מחכה יונה את לראות
הכל. זה מהחדר.

 והיא שם, וסילסול פה סילסול מישל לה עשה
 הם וחצי חודש ומזה בחזרה, סילסולים לו עשתה

 מקומות־בילוי, מיני בכל ביחד להם מסתלסלים
ולהיפר• מזו, זה נהנים ומאוד

ברנר סמדר
חינוכית וטלנויזיה צעקות

 במשך שהיה ברנר, מילה של בנו ברנר, דן
 שהוא מרידוד, יעקב של שותפו־לעסקים שנים
 בשן... יגאל של אשתו בשן, מיקה של אבא
 בקיצור, ספר־טלפון). כמו נראה כבר זה (די!

 כמה הביתה אליה הזמינה ברנר סמדר של הילדה
ברוך, אדם של הבן וביניהם מהכיתה, חברים

פרידה רפת: רנד
 להישבע מוכנים שהיו מי היו חודש לפני

 מבלה יפת ארנסט הבנקאי־לשעבר את שראו
 אותו שראו שחשבו מי היו בישראל. החגים את

 במיס־ בו שהבחינו טענו אחרים אופנתי. בבאר
 בניו־ נמצא שיפת העלה בירור אך יוקרתית. עדה

הק בחודשים ארצה שיבה מתכנן ואינו יורק,
רובים.

 מפתיע דמיון הדומה אשר, נראתה השבוע
 בחברת מבלה כשהיא וינר, שושנה לחברתו,

 מיזרחי במועדון צעירים גברים שני ועוד ידידה
 שאלה בסמוך, שישבה עיתונאית, העיר. בררום
מת התחמקה המכובדת והגברת לשמה, אותה
 טובה חברה שזאת העלה קצר בירור ישירה. שובה

מאוד. לה הדומה וינר, של
אינקוג יפת־וינר של הגעתם בדבר השמועות

 אך לארץ. חזרתם על ודובר התגברו, לארץ ניטו
חד עוברות מגלים מניו־יורק אחרונים דיווחים

 והשניים ביותר, קצר זמן לפני נפרד הזוג שות:
 שאין הדיווחים, נפרדות. בדירות להתגורר עברו
 וינר שהגברת מוסרים מבני־הזוג, אישור להם

 לחדש ועשויה הקרובים, בשבועות ארצה חוזרת
בן־זוגה־לשעבר. שיך חיים עם שלה הקשר את

 של והבת ליפשיץ אורי הצייר של הבן
מגד. רות העיתונאית

 הציעה ואז עוגיות, ואכלו קולה שתו הם בבית -
 ״הסיאנס". זה מה להם להראות לילרים סמדר

 והדברים השולחן ליד ישבו הסכימו, הילדים
 הצליחה שהיא חושבת אחת ילדה לזוז. התחילו

 נכנסו האחרים והילדים המת, אביה עם לרבר
 להרגיע היה אפשר ובקושי ממש של לפאניקה

אותם.
 לפני התלוננו הם ההורים, על־כך כששמעו

 אבל גדולות. צעקות והיו בית־הספר, מנהלת
 כיתה ילדי ואחרי־הצהריים השקט, השתרר עכשיו

חינוכית. טלוויזיה רואים ז׳
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