
[07

 זה בלהיטנן. החבר׳ה אותי, הרסו
 שלא למי לצעירים, שבועון־בידור

 לי ויש הצעירה. בתיקשורת מתמצא
 ביליתי שם כי סימפאטיה, המון אליו
 הכמעט־ משנות״חיי שנים 10 איזה
ביותר. יפות

 שם אוהבים שהם היא הבעיה
 מתקשרת אני ואז להריון, להכניס
 אין שבכלל ושומעת מזל־טוב, להגיד
הזה. בעניין תוכניות לא וגם הריון

*

.קורן(מימין) אבי ובעלה חן שולה
הזה במועדון בכלל היוזה לא היא

אליאן ויונה קשת שימי
להריון (יכנסו לא

 הכניסו הם חודשים כמה לפני
 ששי ואז אליאן, יונה את להריון
 ישמח מאוד שהוא לי אמר קשת
 לבש לאחות או לאח יחכו כאשר

 אבל ,9 בן כבר שהוא אריאל,
לא. עוד בינתיים

שם למצוא שמחתי ממש השבוע

 מאוד שאני חן, שולה על ידיעה
 אחת שהיא מפני גם אותה, אוהבת
 וגם מכירה, שאני מצחיקות הכי הנשים

 דומה שאני לי אומרים שלפעמים מפני
 המחמאה). על מודה תמיד אני לה(ואז

 בילתה ששולה סיפרה הידיעה אז
 םק!ם,1בהק במסיבה שעבר בשבוע
 בחודש ושהיא תקליט, מוציאה ושהיא

להריונה. הרביעי
שמע שלי הנרגש המזל־טוב אחרי

 היתה לא היא כל, שראשית ממנה תי
 לא היא ושנית, הזה, במועדון בכלל

 היה וזה (״הלוואי תקליט מוציאה
 בחודש לא היא ושלישית, נכון!")

אחר. חודש בשום ולא הרביעי,
 הראשון המטלפן הייתי לא אני
 הטובה החברה אותי הקדימה בעניין.

 לה: שאמרה אתי, יררנה שלה,
עליך!״ סקופ יש ״שולינקה,
העיתונאי הברווז אם אותה שאלתי

 והיא בנושא, רעיון איזה לה נתן לא
 להיות עשוי 40 בגיל שתינוק אמרה
 מילי אבל כיף, אפילו חמוד, רעיון

 ,10 בן ואיתמר וחצי, 16 בת כבר היא
 ״יצאה כבר והיא גדולים, כבר והם

 ״להיכנס תחליט לא היא אם אז מזה".
 לא גם־כן קורן אבי ובעלה לזה״,

 אם תישאר היא הרעיון, מן יתלהב
 עוד אולי חדש תקליט אבל לשניים.

לה. יהיה

₪ק \ח!
 בצורה באוזניי מרכלים יום בכל לא כי הזה, מהסיפור המומה קצת אני

 תמיד אני כעילובדשם• בסיפורים מדובר כאשר מזר״ חוץ שכזאת• מיסתורית
 תחנוניי עזרו ולא יודעת, לא אני כאן אבל אחרת. אפשר איד המדובר. במי יודעת
 אמר בשמות. לנקוב גם סירב להזדהות, שסירב הקול, בטלפון. האלמוני לקול
 סדר שיהיה כדי הגיבורים. את שיזהו אנשים די ויהיו רמזים, די בסיפור שיש

ב׳. ולשני א׳ אחד לגיבור אקרא בסיפור,
המיסתורי: הקול לי סיפר וככה

 יורש מאוד, עשיר שלו, 40וד בתחילת ילדים, ללא שנה, 14 מזה גרוש הוא א׳
 בסיגריות, מדובר אם שאלתי (כאן בארץ. מונופול הוא שלה שמוצר למישפחה,

 אז בארץ, מונופולים הרבה ״אץ וגם אמרת', את זה ״את לי ענה הקול אז
 רק מיליונר הוא אבל החברה, בהץ אחוזים לו יש כי מיליונר, הוא א׳ שינחשו״.)

בינתיים. הנייר, על
 מיליונר־במר־ידי־אביו לו גם לקרוא אפשר יורש, הוא גם מיליונר. הוא ב׳ גם
 גבר הוא ב׳ חוש־הומוח. גם מידע, רק לא יש המיסתורי שלקול ראיתי (כאן

ומסיבות. אירועים חובב שרמאנטי,
 תובב־גברים, הוא שא׳ השמועה את בעיר הפיץ ב׳ המלוכלך: הקטע בא עכשיו

 אולי צרות־עיו, בגלל אולי יודע. לא שלי הקול זהי את עשה הוא מדוע גברים. ורק
אחרת. סיבה בגלל
 לא אפילו לגמרי. סטרייט אחוזים. במיליון בטוח. זה הומוסקסואל. איננו א׳

 חוץ לו. עושה שהוא מה הוגן לא ממש זה א', עם חשבץ לב׳ יש אם בי־סקסואל.
 ולא ידועה לא נערת־זוהר, לא סימפטית, נאה, היא בקרוב. להתחתן עומד א׳ מזה,

מישפחתי. או כספי ייחוס בלי נחמדה, מאוד אשה עשירה.
 ברנסטץ לקרל גם עמוק. גרון לו שאקרא חושבת אני הקול. כאן עד

 של הסקנדל את לחשוף להם שעזר כזה, מיסתורי קול היה וודוורד ולבוב
וםרנ״ם.1

 הגרון מה, אלא תקיף. בסירוב נתקלתי אבל פגישה, לגרץ הצעתי יש. לי גם אז
 בטלפון, לי השמיע שהוא מה בדיוק־בדיוק ואכתוב סובה, ילדה אהיה שאם הודיע

בינינו. הראשונה השיחה רק תהיה זו
גרון. תודה,

אחבר!
תי ש אי ב

₪ז!ר

אמיר ועופר דולב ענת
הנחלים את נזכרים הקטנים

 לקרות יכול מה לדעת אין פעם אף
באירו יש בדרך־כלל בפגישת״מחזור.

 והרבה התרגשות הרבה כאלה עים
שימחה.

 עליו כתבו לא שעוד גיליתי כאשר
 אני אם אותו שאלתי בעיתון, פעם אף

 1 בהתחלה בחייו. הראשונה להיות יכולה
 אבל מחייו, רוצה אני מה הבץ לא הוא

 כי הסכים, הוא נידנודים כמה אחרי
יפה. נורא ביקשתי ואני טוב, בחור הוא

 במיוחד, עליי חביב הפרטי שמו
 ואם סלסטר. הוא המישפחה שם חץ.

 העיתון־ לקוראי מוכר נשמע זה
 שלו, שאבא מפני זה לאנשים־חושבים,

 כבר שם ועורך כותב סלפטר, אליהו
שנים. המון

 בסך־ 26 בן שהוא הצעיר, סלפטר
 לפרופסור וחצי שנה מזה צמוד הכל,
 עוזרו של תקן על ליבאי, דויד

 מכין — קשה ממש עובד הוא בכנסת.
 לי) אמר הוא (ככה והארות הערות

 במליאה ולישאילתות להצעות־חוק
 הצמודה, לעבודה פרט כאלה. ודברים

ביחסים ממש הם שהשניים מבינה אני

סלפטר רוז
לבד כרנע

 עם מרגיש שהוא אומר ורון טובים,
מישפחה״. כמו ״כמעט שלו הבוס

 בהיר־שיער, מטר, 1.88 גבוה, הוא
 האחרון לזמן עד לבד. לגמרי וכרגע
 עובדת רונית, צמודה, חברה לו היתה

 שנה אחרי אבל לכוח־אדם, בחברה
 אומר: שהוא כמו הביחד. להם נגמר

 אף הסיומים יפות, תמיד ״ההתחלות
צודק! שהוא כמה פשוטים.״ לא פעם

 המסיים שהבחור, ההרגשה לי יש
 1 לקבלת הלימודים את אלה בימים
 \ בהתמחות והמתחיל במישפטים, תואר

 השופט אצל העליון בבית־המישפט
 זמן הרבה יישאר לא בייסקי, משה

 הוא קשה, עובד שהוא למרות כי לבד.
 תהיה שזו רצוי בילויים. על מוותר לא

 שתאהב שלו, ההומור את שתבין אחת
 בשום תהיה, ושלא וטיולים, מסעות

פוליטי או מישפטנית לא, ואופן פנים
בשעות־העבודה. די לו יש מאלה קאית.

הא קריינית־החדשות דולב, ענת
 כיף, של שעות לכמה ציפתה הודה,
 בהרגשת גם משם יצאה היא בסוף אבל
באהבה. וגם כיף,

 בית־הספר של כנס־מחזורים היה זה
 חודשים לפני ברמת־גן, ניצנים העממי
 מזור, דליה גם שם היתה אחדים.

 דווקא פנו לערב, מנחה כשחיפשו אבל
 היה להנחות, גמרה שהיא אחרי לענת.

 החברה את ולפגוש להסתובב זמן לה
 גם ראתה היא לשם מפה מהכיתה.

 שלא ובהיר־שיער, חתיך אחד, נחמד
 כיתות שתי אלא שלה, בכיתה היה

מעליה.
 בדרך־כלל כי אותו, זכרה היא

 לא הוא הגדולים. את זוכרים הקטנים
 בזה, זה הסתכלו הם אבל אותה, זכר

 לו שקוראים התברר לדבר. והתחילו
 סטודנט ,26 בן והוא אמיר, עופר

בטכניון. לארכיטקטורה
 המקום, את ביחד עזבו הם אחר־כך

מקומות. בהרבה ביחד הם ומאז

ם תדי בז ח
הגשר ער המרגל

ג חו  ד״ר של 5 ה־ס יום־הולדתו ♦ נ
 מחבר עיתונאי, בר־זוהר, מיכאל
 לשעבר(בכנסת המערך וח"כ מותחנים

 היה בולגריה, יליד בר״זוהר, העשירית).
 של לענייני־מדע כתב דרכו בראשית

 עד נודע אך דבר, ההסתדרות יומון
 סיפרי־ של המצליח כמחברם מהרה
 כי אם רבות, בארצות שפורסמו ריגול
 | התיטן, הים על גשר הראשון, סיפרו

 עבודת עיבוד דווקא: ספר־תחקיר היה
 בר־זוהר(באוניברסיטת של הדוקטורט

בשנו ישראל־צרפת יחסי על פאריס)
המדינה. של הראשונות תיה

דגל ללא קברי□
ג חו ה־ יום־הולדתו בירושלים, ♦ נ

 יש־ (לביו־כימיה) פרופסור של 85
 רב־גווני איש־מדע ליבוביץ, עיהו
 בהתנחלויות בהתחרדות, תקיף ולוחם

מדי שרגל עניין כל אין ובכיבוש(״לי
 של לקיברה מעל יתנופף ישראל נת

 —. של קיבת על או ביריחו הזונה רחב
 ריגה יליד ליבוביץ, אבי־שכם!״). חמור
 האנציקלופדיה עורך היה לטביה, בירת

 ציבורית בפעילות הרבה העברית,
 השבד מפא״י, של (במיפלגת־הלוויין

 חושפת־ המתנרבים בשנרת הדתי,
 ופירסם )50ה־ שנות של השחיתויות

 הפיסינלננ״ם היסנחת מן רבים, ספרים
 1נת1אם ועד הפסיכיים התהליכים של
הרמב״ם. של

מנחה־צדק השרר
 ,68 בגיל בתל־אביב, ♦ נפטר

 26 במשך שהיה מי קרסיק, דויד
 שבועה־ של הראשון העורך שנים

 בן מעיתון הפך אותו לאשה, הנשים
 שבועי לרב״מכר עמודים שמונה

 אגודת חשב של בנו קרסיק, וכרסתני.
 ציבורי ועסקן פרדס, פרי״ההדר, מגדלי

 תל־ של נווודצדק שכונת ועד (יו״ר
 סידרת בנעוריו פירסם הקטנה), אביב

והת הבלש) בלשיות(ספריית חוברות
התפ ליחידות במילחמת־העולם נדב
 הבריטי. הצבא של הארצישראליות רים

 הגרמני בשבי נפל שרותו במהלך
 זה אחר בזה ערך שיחרורו לאחר ביוץ*.

 שלא הליכוד שבועץ את לאשה, את
 את והעמיד השמע יומן ימים האריך

המפה על האשה עולם ירחון־הנשים

קח״קר בן פיסיקאי
ר ט פ  , בגיל במיזרח־גרמניה, ♦ נ

 אטום, פיסיקאי פרכס, קלאום ,76
 האטומית. הפצצה מפתחי בין שהיה
 19 מגיל קומוניסט גרמניה, יליד פוכס,

 כת בן לתיאולוגיה פרופסור של ובנו
 הגר לנאציזם, שהתנגד הקווייקרים,

 **׳ לאח־ מילחמת־העולם. ערב ממולדתו
 סודות את שסיפק כמי- נחשף ריה

 איפשר ובכך לברית־המועצות האטום
 משנתפס, פצצת־אטום. לייצר לה גם

 ריצוי בסיום מאסר. שנות 14ל־ נדון
 למיזרח־גרמניה, עבר מהן, שליש שני
רבתי. להוקרה זכה שבה

הספרן של הפיתגמים
 אלקו־ ו״דליה ,78 בגיל ♦ נפטר

 עברית לספרות פרופסור שהיה מי שי,
 אב אלקושי, תל־אביב. באוניברסיטת

 במיל־ נפל בהם שהגדול בנים, לשני
 פולין, יליד היה יום־הכיפורים, חמת

 בבית־ כספרן שנים עשר אחרי שפנה,
 להוראה בירושלים, הלאומי הספרים

 אוצר פירסם השאר בין ולכתיבה.
 על ספר לטיניים, זניבים פיתנמים

 קורצ׳ק יאנוש היהודי־פולני המחנך
 העתיקה התרסת חולדות קיצור ואת

הדו־כרכי.

 שסעון של אביו לשב•: חברו רן *
הנהלת ידד רסיס אלמוני, יוסף פרס;

 בךאהחן. ויצחק היהודית הסוכנות
תנועת־העבודה. של הנועם הקשיש
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