
 מישפחת
- ברנוביץ

 זהבה איך לכם סיפרתי חודש לפני רק
 ברנוביץ, מוטי הקבלן של אשתו ברנוביץ,

 ואחרי בו, התאהבה צעיר, בחור בטיסה הכירה
 הבחור לטובת והבית הבעל את עזבה חודש

הצעיר.
והבעל?

 תל־ברוך. רמת־גן בקו עכשיו נוסע הוא
 אירית גרה ובתל־ברוך גר, הוא .ברמת־גן
 ואינטליגנטית, עשירה יפה, גרושה אילני,
 כידידתו בעיר והמוכרת לקבלן, נשואה שהיתה
טוקטלי. אבינועם איש־הביטוח של הקרובה

 אילני אירית אצל עושה ברנוביץ מוטי מה
 סתם הם כלום. לא בשבוע? פעמים הרבה כל־כך

ירידים.

האשה
 בחודשיים מלאים, העיתונים שכל לי אומרים
 שחקן־ שהוא בר, חיים על בסיפורים האחרונים,

 שבכל לי אומרים בארץ. טוב הכי והבלם כדורגל
 שמפטרים אחד יום אחר. משהו עליו כתוב יום

 ואחר־כך לבד, מתפטר שהוא אחד ויום אותו,
 כן שהוא אחר וביום הכדור, את בלם לא שהוא
 מאוחר ויותר אשם, שהוא כתוב אחר־כך בלם.
לא־אשם. דווקא שהוא כתוב

 ילדיו. ואת אשתו ואת ביתו את שעזב אחד, אלון?(מיל׳) על שמעתי חודש לפני
 ילריו. ואת אשתו ואת ביתו את עזב מרדכי יצחק האלוף שגם שמעתי שבועות שלושה לפני

 שהוא אלא ילדיו, ואת אשתו את הבית, את שעזב רק שלא שלישי, אלוף על שומעת אני ועכשיו
 מבעלה. לא־מזמן שנפרדה נאה, עתונאית עם סוער רומאן מנהל

בעלה. הזמן כל הזמן, כל רבץ, יצחק (מיל׳) רב־אלוף עליהם, הממונה ורק

רופא■□ על חולה
 ולא באמת־באמת־באמת, משהו רוצים אם

מצליחים. — פחות על להתפשר מוכנים
 בת מקובר רונית היפה העתונאית הנה,

 מיני כל עם פעמים 36 כבר להתחתן יכלה 30ה־
 שהיא מאז רונית, אבל ונחמדים. יפים בחורים
 עם רק תתחתן שהיא אמרה עצמה, את זוכרת
רופא.

 היה ולא שנה, ועוד שנה ועוד שנה, עברה ככה
 לרמוז התחילו כבר והחברים בשטח אחד רופא אף
 או מהנדס על להתפשר מוכנה היא שאולי לה

 שרק אמרה רונית אבל רואה־חשבון. או עורך־דין
וזהו. רופא,

 דוגמן לראיין הלכה היא חודשים שלושה לפני
 של בנו שהוא כלף, ניסים בשם יפה־תואר

 רונית אבל נשוי. וגם מבוגר גם הוא הרופא רופא.
 בן־רופא. איזה אולי יש לרופא אם היטב ביררה
 בלף, אלי קוראים לבן יש. שדווקא לה אמרו
 הרפואה לימודי את גומר עכשיו ממש והוא

באיטליה. בבולוניה
 שלושה אחרי כבר ו... אלי את פגשה רונית
מתחתנים. שהם הודיעו הם שבועות

רצינ״ם סיכשכים

 אבל בכדורגל, כלום מבינה לא כמובן, אני,
 ולכן בעניינים, היטב מבינה אני זאת לעומת
 את לחפש צריך אז צרות, יש לאיש שאם חשבתי
האשה.

 והוא בענייני־ספורט, המתמחה שפיון שלחתי
 ״צדקת!״ לי ואמר שעות שלוש אחרי חזר

 בשם חטובה אשה יש בר שלחיים מסתבר
בין בנתניה. ־מדריכת־ספורט שהיא אורלי, ׳ 1; 1י 1 סו ן ס

 > י סיכסוכים חודשיים לפני התחילו לחיים אורלי
 { פלאים, ירד מישחקו הזמן באותו וממש רציניים,

 / לא־בלם־את־הכדור או כן־בלם־את־הכרור והוא
ן המיותר). את (מחוק

 ) בשם קרוב חבר יש שלאורלי גם לי אמרו
 1 גדולים עצבים בר לחיים הביא הזה והעניין ז׳קו,
/ מאוד.

ן לא? נורא,
מקובר רונית

אה1רפ ללמוד נומר

חמי□ ד מד׳* אל
 מגעיל ממש שלי שטוב־הלב לכם מודיעה אני
 לא שאני או מדור־רחילות כותבת שאני או אותי.

 רחילות מדור לכתוב אי־אפשר אבל כותבת.
לא חמים הכי הסיפורים ואת כולם, על ולרחם

 5 יכולה אני איר העולם. על לרחם והתחלתי
 □ לוין דויד עצמי. את שאלתי כזה, דבר לכתוב

 £ אחר. במישהו התאהבה שאשתו ייפגע נורא בטח
ודויד? ניצה של הילדים עם ומה

לוין ודויד ניצה
פסיכים זוג 1כם מתנשקים

 העורך במקום אני, ייעלב. מישהו שמא לפרסם,
 הפשלה על מייד עצמי את מפטרת הייתי שלי,

הזאת.
 הרומאן על לי נודע רבים חודשים לפני כבר
 הבימאי של אשתו לוין, ניצה שמנהלת החשאי
 ראיתי אני אפלבאום. בועז עם לוין, דויד

 כמו הירקון, ברחוב מתנשקים ניצה ואת בועז את
 כדי תנופה, מלאת למערכת, באתי פסיכים. זוג

הישבן על ישבתי כאן אבל הסיפור, את לכתוב

חייה תפקיד
 שנים ארבע לפני הנר? אירים את זוכרים

 אותו גילו אותה. גילו וכולם כוכבה, פיתאום ח־ר
 אותה גילו כדוגמנית, אותה גילו כשחקנית,
כחברה. אותה וגילו כיפהפיה

 היא ואחר־כך ודיגמנה, בקאמרי שיחקה היא
 פרשת־אהבה איתו וניהלה טופז דודו את פגשה

 בכל מאשר כותרות יותר להרבה זכתה שבגללה
 היה טופז דודו אחרי שלה. האמנותית הקאריירה

 היה עוד שאז נשר. אבי עם קצר רומאן לה
 מאוחר ויותר הראל, שרון של הקבוע החבר

 שחקן־ בריקובסקי, פרנק עם רומאן לה היה
תוצרת־חוץ. כדורסל

ונשכחה. לגמרי נעלמה היא אחר־כר

 בלי הסיפור את כתבתי טוב־לב מרוב בקיצור,
שלי. הרחמנות בגלל הכל שמות.

 על רבים פרטים עוד לי נודעו מאז ובכלל,
ריחמתי. לכתוב, תחת פעם, בכל אבל הרומאן,
 על לרחם שאין.מה מבינה אני עכשיו אבל

 רומאן לו יש היטב. מסודר הוא כי לוין, דויד
 מירי בשם מאוד יפה בחורה עם מאור נחמד

 היתה שנים, מאוד הרבה לפני שפעם, שומרון,
למי שהוא, שומרון דן של הראשונה אשתו

שומרון מירי
ר1מא נחמד תמאן

העכשווי. רמטכ״לנו מעודכן, שלא
 מאוהבים, לוין ודויד מירי הרחמים. נגמרו אז

גואל. לציון ובא אפלבאום, ובועז לוין ניצה וגם

קנר אירים
פרטים לגלות מוכנה לא

 עגלת־תינוקות דוחפת אותה פגשתי השבוע
 חיה היא וחצי שנה שכבר לי סיפרה היא ומחייכת.

 שם לגלות מוכנה (לאיונתן עם ללא־נישואין
 למה), לגלות מוכנה סטודנט(לא שהוא מישפחה)
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נפלא בן להם נולד חודשיים ולפני
מיכאל.

 ולדוגמנות?״ לבימה לחזור רוצה לא ״את
אותה. שאלתי

 זה בחיים לי שהיה נפלא הכי ״התפקיד
 לוותר מתכוונת לא ואני האמהות, של התפקיד

לה. האמנתי ואני גדול, בחיוך אמרה עליו,"

בשם

ו^יי^יי^,


