
חנזרגרים
תשעה הכד: בסר

 לוודי בנידיורק, ♦ נולד
 ,52 אלן, הסנזלה) קאהיר (שושנת

 ואח־ (חנה ולמיד! רבגוני איש־קולנוע
 ד שחקנית־קולנוע ,42 פארו, •נתיה)

 ילדם אלן, של בת־זוגו־ללא־נשואין
 הבכור הבן זהו סאטשל. בן, הראשון,

 פארו של החמישי הילד אך אלן, של
 הקודמים, מנשואיה ילדים ארבעה (לה

 נוספים ילדים ארבעה על לדבר שלא
בעבר). אימצה אותם

• • •
12 הכל: בסך

ה־ יום־הולדתו ♦בבית־שאן, נחוג
 ראש־הממשלה סגן לוי, דויד של 50

 מארוקו יליד לוי, והבינוי. השיכון ושר
 כפועל־ בארץ דרכו את החל ,12ל־ ואב

 לעמדת־ צעיר בגיל נסק אך בניין,
 סיעת העובדים(יו״ר בהסתדרות מפתח

 כבר 40 ובגיל החירותית) תכלת־לבן
 בגין מנחם בממשלת שר־הקליטה היה

הראשונה.

גבר דרך
חוג  יום־הולדתו בתל־אביב, ♦ נ

ל70ה־  מוסינזון, (חססבה) יגאל ש
 תנועת ועסקן ממציא מחזאי, סופר,

 עין־ מושב יליד מוסינזון, הגימלאים.
 פתח־תיק־ שכונה כיום (שהוא גנים

 הראשונות שנותיו 70ב־ היה וואית),
 צבאי, ושופט קצין־תרבות חבר״קיבוץ,

 ופו־ רועה־צאן מישטרת־ישראל, דובר
 שסולק מוסינזון, על־בניין(בנידיורק).

 נבר(אהבות דרך סיפרו בגלל מקיבוצו
 39 של מחברם הוא בקיבוץ), ובגידות

 בסידרת לצעירים סיפרי־הרפתקות
 בשק, ספרים(אפורים מיספר חססבה,

 מחזות מיספר שחזר), שהזא אמר מי
פטנ 20 בעל קזבלן), הנגב, (בערבות

 מיתקן בהן: המצאות(הנכבדה על טים
 מארבעת לשישה ואב מי־ים) להתפלת
נישואיו.

הראשן? המסקד ת1אח
חוג  יום־הולדתה בירושלים, ♦ נ

רזיאל־נאור, אסתר של 75ה־
החירות. תנועת וותיקות מבכירות
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 אבל חודשיים, לפני התחיל ד״נסט׳ בסידרת נוסף פרק
 נערת־זוהר זילברשטיין, מונה כאשר השבוע, רק התגלה

 ועברה וחפציה בגדיה את ארזה בעבר, ושחקנית־קולנוע
ברמת־גן. דיין אסי של השכורה בדירתו להתגורר

 מונה כאשר וחצי, שנה לפני בעצם התחיל בסידרה זה פרק
בתקופת־הזוהר שנה, 15מ־ יותר לפני זה את זה שהכירו ואסי,

ת ר שז ה ו
 מפטר חבר־כנסת כאשר קורה מה

 בדרך־ שלו? הפרלמנטרית העוזרת את
 הולכת לכולם, שלום אומרת היא כלל

 ג׳וב לחפש ומתחילה הביתה, בשקט
 המפוטרת כאשר קורה מה אבל חדש.
 אוהדיה ואהודה? נאה צעירה היא

 ממנה, להיפרד מוכנים לא בכנסת
 בבית־ אחר ג׳וב לה למצוא ומנסים

המחוקקים.
 בכנסת עכשיו שמסתובב הסיפור

 להתייחס בבקשה אבל מייד, יסופר
 בו שהעובדות סיפור, כאל אליו

 שמסביב הקישוטים לכל אבל נכונות,
אחראית. לא אני

 לי נתנה עצמה הסיפור גיבורת
 נכון. שהסיפור טלפונית בשיחה להבין
 שהוא רוצה לא בכלל היא מה, אלא

מוכנה לא היא ולכן בעיתון, יודפס

תיכון לודמילה
פנים לה החמיצה

רזיאל־נאור ותיקה
וקריינית ח״כית

 וח״כית רוסיה ילידת רזיאל־נאור,
 מפקד של אחותו היא לשעבר, חירות
 שנפל רזיאל, דויד הראשון, אצ״ל

 בעת הבריטי, המודיעין בשליחות
 היא בגדאד. בקרבת מילחמת־העולם,

 של המיפקדה חברת בעצמה היתה
 וקריינית הלאומי הצבאי הארגון

 קול שלו, המחתרתית תחנת־השידור
 אריה הוא בניה משלושת אחד החירות,

 מזכיר״הממשלה שהיה מי נאור,
בגין. מנחם של הראשון

2626 הזה העולם

זילברשטיין מונה

דיין אסי
פעמים שלנש נחש

הדיזנגופי בקפה במיקרה, שוב, נפגשו לול, של הקליקה של
פינתי.

 כי בסוד, שמרו שעליו רומאן־אהבה, פגישה: אותה תוצאת
 בינתיים קילצ׳ינסקי. סמדר עם אז נשוי היה אסי הרי

 סוד לעשות צריך לא כבר ועכשיו סמדר, עם הסיפור נגמר
הזאת. מאהבה גדול

 לארבעה אב הוא פעמים, שלוש גרוש ,43 בן דיין, אסי
 נולדה שש, בת אסיה, אחת, שונות(בת נשים משלוש ילדים
 בכירה מפיקה כיום אמה, עם שניהל קצר רומאן אחרי

 מסוגים לכדורים שהתמכר דיין, האיטלקית). בטלוויזיה
 הצרות מכל לדבריו, ונגמל, — ולאלכוהול לסמים שונים,
בארץ. ביותר היפים הגברים אחר הוא — האלה

 היתה ,40ה־ יום־הולדתה את הבא בשבוע שתחגוג מוגה,
 והכי־יפה הכי־סקסית החתיכה ,16 של הרך מהגיל פעם,

 היו אינשטיין ואריק זוהר אורי התל־אביבית. בבוהמה
 כיפת־ תחת ציבורי, בגן התחתנה, כאשר שלה. טובים חברים

 היו שלה, השכן שהיה רמי, בשם תל־אביבי צעיר עם השמים,
 קראום שמוליק ואליה, אורי ואלונה, אריק כולם: שם

כץ. וג׳וזי
התדרדרה מונה זמן. הרבה מעמד החזיקו לא הנישואין

 סף על אחדות פעמים היתה לקשים, מהר ודי רכים, לסמים
 לפני הכריזה, כאשר להיגמל. ניסתה רבות פעמים המוות.

 ״אני — פאר מני של בתוכנית־הטלוויזיה אחדות, שנים
 לא היא מסוממת. למעשה, היתה, היא — נגמלתי!״ נקיה:

 תאמר שאם קיוותה פשוט אלא אהד, אף לרמות התכוונה
 להיגמל לה ויעזור אותה יחזק זה כולם, באוזני אלה מילים
באמת.

 להיגמל הצליחה היא כיום, אומרת היא דבר, של בסופו
 על בבת־־ספר מרצה חייה, על ספר כותבת היא עכשיו סופית.

כמעבדת־תמל־ל־ם. ועובדת שבסמים הסכנות

והכי הכי־סכסית
 שנים. המון מכירים ואני ״מונה השבוע: אסי, של מונולוג

 החיים. כל אותה מכיר אני כן, החיים. כל כמעט זה דעתי לפי
 זה בחטא. ה־־ם אנהנו ומאז התאהבנו, וכמובן שוב, נפגשנו

 א־ת־ ה־תה אליה האהבה ד״נסט׳. בסידרת השני הפרק יהיה
מסמדר. לי נעים לא קצת אוי, בשקט. אבל הזמן, כל כמעט

 סטייק, לארוהת־בוקר? אכלת־ מה לך שאגיד מפנקת. ״היא
 זה טוב, לא? מוגזם, קצת נשמע זה סלט. תפוחי־אדמה, פירה

 אנחנו עכשיו מאוחר. יותר קצת היה זה בבוקר, בדיוק היה לא
אחרי־הצהר־־ם. או צהר־ים זה אם רבים

 הבלוף לנו אין נורא־נורא. זה. את זה נורא אוהבים ״אנחנו
 קטינות שתופסים ביניהם, היית־ אני וגם אלה, כמו הזה,

 יותר אותן עושים כאילו ההורמונים, את להן ומפוצצים
 להן לתת צריך .23,22 בנות ילדות, עוד הרי הן אבל גדולות.
 אצלן מ־טרד להיות הופך שאתה מרגיש אתה לבלות. לחיות,

 לא אני בעולם. הגברים כל את להשכיב צריכות הרי הן —
 זה אבל אחרת. למישהי או לסמדר ספציפי באופן מתכוון

הדור.
 מסודרת הכי זאת'האהבה מאושר. אני — חשוב ״הכי
בחיים.״ א־־פעם לי שהיתה

 הקשה, הגמילה ובע־קבותיו וסמים, כהורים של הזה הקטע
 לגביהם, משמעית־ שזה להניח היה אפשר לשניהם. משותף

 שלא. אומרים הם אבל כזה. משהו או לשיחה מרכזי נושא
בינינו." שמאחד הכימיקלים של הקטע לא ״זה מונה:

 זה בזה. נוגעים ולא זה על מהברים לא אנחנו ״לא, אסי:
 היהירים שאנהנו לחשוב אפשר היום. אצלנו קיים לא בכלל

 אם לא. אחרים ועל יודעים שעלינו רק איפה, הזה. העניין עם
 שמשתמשים מפורסמים של בשמות לנקוב ארצה אחד יום

 ולשחק לשיר להמשיך שיוכל אהד אף ישאר לא בסמים,
תמימות. פנים ולהציג
 ומרצוני מהם, הכם יותר אני אבל זה. את מסתירים ״הם
 שניה סל יכולת־ שממני פתיה, במקום היה זה לגמילה. הלכתי

 בעיות עור לני אין - - אומר אני שוב הביתה. וללכת לקום
לאהבה." רק מכורים אנחנו זה. עם

באופק? חתונה־מיספר־ארבע אז
הכל." ילדים, על ״מת היין, אס־ אומר זה:״ על מת אני ״כן,

מתי?
פברואר." או בינואר אולי ״נראה,

אזרחי? בטקס סמדר, עם כמו שוב,
ועושר.״ אישר לני תאהל־ שלמה בהיכל הפעם ״לא,

תיכון דו
אחד מסו! לעוזרת ״זקוק

 שם־ את לא גם פרט, שום למסור
 זה איך נדהמה אף היא שלה. המישפחה

 ,הנידח מהמקום לתל־אביב, הגיע
 באמת, ירושלים. שנקרא הזה והמרוחק

 כאשר החוצה, לדלוף היה יכול זה איך
ועוזריהם — חברי־כנסת 120 רק

 על יודעים — ונהגיהם ומזכירותיהם,
 פירוש מוסיף אחד וכל ומדברים, כך,

הפיטורין? לסיבת משלו
 דן חבר־הכנסת לי: סיפרו וככה
 את שבועיים לפני פיטר תיכון
 אורלי. שלו, הפרלמנטרית העוזרת

 הוא פוליטית,״ אוריינטציה די לך ״אין
 אנחנו ״והרי המכה, את עליה הנחית

 שנת־בחירות, לפגי עכשיו עומדים
 מסוג לעוזרת, או לעוזר, זקוק ואני

 חודש של התראה לה נתן הוא אחר.״
 לעבודתה, חזרה ואורלי מראש,

 מיני וכל הדפסה בעיקר הכוללת
עבודות־מזכירות.

 ולאחר רגע באותו הרגישה היא איך
סירבה היא כי יודעת, לא אני מכן

לי. לספר
מח מצא כבר תיכון חקר־הכנסת

 לא היא שהבנתי וכמו לאורלי, ליפה
מישהי אלא המיפלגה, מפעילות בדיוק

 גדול, ציבורי במוסד לכן קודם שעבדה
לפוליטיקה. קשר שום בלי

 תמירה, נאה, היא לי, תיארו אורלי,
 בטעם, מתלבשת ,23 בת בלונדי, שיער

 כולם את הקסימה רצינית, סולידית,
תיכון. עם עבדה שהיא בחצי־השנה

 הפרטים את שמעתי מחליפתה על
 מעל צנומה, נאה, בדיוק לא הבאים:

אורלי. של האישי הקסם בלי ,40
 זה בנושא המסתובבת הרכילות

 לודמילה, תיכון, של שאשתו אוסרת
 שזו, הרעיון את אהבה כל־כך לא

 בעלה, של ימינו יד להיות האמורה
 שהיא נראה טוב. כל־כך נראית

 היתה שלא למרות פנים, לה החמיצה
ממשהו. לחשוש סיבה שום לה

 לכמה סיפרה שאורלי אומרים
 המבטים נעים, לא ממש שזה מידידיה

 תיכון. הגברת של אוהדים כל־כך הלא
של באוויר הרגשה איזו שהיתה כך

 תיארה לא אורלי אבל לא־נעים, משהו
 והיתה עליה, לנחות עומד מה לעצמה

המומה. נדהמת, אולי מופתעת. מאוד
 מאוחדים הסיעות מכל הח״כים

 זה. מיקרה לגבי שינוי, לשם בדעתם
 סיבה לתיכון היתה שלא אומרים הכל

 אפילו מישהו אותה. לפטר מיקצועית
 גנרל הוא תיכון ״בחוץ כך: זאת סיכם
 קטן.״ פיון הוא בבית גדול,

 יקרה מה לראות רק נותר עכשיו
 עוזרת־הח״כ האם שבועיים: בעוד

 ותעבור אישיים חפצים כמה תארוז
 שהיא או בבניין־הכנסת, אחר לחדר

 רק אפשר הפרלמנטרי. מהנוף תיעלם
 בעלי אנשים הרבה כל־כך שאם לנחש
 מנסים וקשרים השפעה כוח, המון

 להניח סביר מסויים, בכיוון לפעול
 ללישכת־ לפנות סיבה אין שלאורלי
 ״דרושים" במודעות לחפש או העבודה

___ בעיתונים.
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