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מי־שפיר. בדיקת לעשות הלכה לוי חווה גם
שאולי, לרפי שלום ז

 רכילות מדור כותבת כבר אני שנים כמה
 יד לכם, תדעו אז כזה. משהו ?300 ?200 בעתון?

 כמו משהו לכתוב נהניתי לא שמעולם הלב, על
 ועל חברות על סיפור זה כי הזה. הסיפור את

 גבוהה הכי בדרגה והתרגשות שימחה ועל פירגון
שאפשר.

 ועורכת עיתונאית היא אייזנברג תירזה
 עושה שהיא המדורים אחד דבר. בעיתון מדורים
דבר, של הסאטירי המוסף הוא גדולות למענו

איזנברג תירזה
המידרכה על הבית ליד

הארוזה המתנה
כסף אספו החברים

 שלווה המכניסה האשה היא תירזה אחר. דבר
 הזה. המוסף של העצבניים המשתתפים בין ורוגע
 שמרגיע משהו מחמאה, טובה, מילה לה יש תמיד

 לבוא לכולם, לעזור מוכנה היא החברה. את
 תירזה, בלי יותר. מאוחר ללכת יותר, מוקדם
 כולם לאור. יוצא אחר דבר היה לא כנראה,
 מבחוץ. וחבריה חבריה־לעבודה זה, את יודעים

אותה. ואוהבים תירזה את מעריכים גם כולם
 החברים את תירזה אספה חודשים כמה לפני

 אי־ בהריון. שהיא חגיגית להם והודיעה שלה
 או תירזה יותר, מרוגש מי לדעת היה אפשר

 ואמרו והתנשקו לחיים שתו כולם שלה. החברים
 תירזה לדרכו. הלך אחד וכל בהצלחה״, ״שיהיה

 ישיבה כינסו והחברה ולשמון, לתפוח המשיכה
שלה. ההריון בעניין מיוחדת

 יכולים הם איך לעשות, יכולים הם מה חשבו
 נפגשו רעיונות. להביא התבקש אחד כל לעזור,

 החברים אחד של והרעיון שבוע, אחרי שוב
 לכל מיכתב לשלוח היה הרעיון מייד. התקבל
 שיש ומסתבר — תירזה של הקרובים החברים

 צריכה שהיא שמה להם ולהסביר—כאלה. הרבה
 תינוק בעלת אשה מכונית. זה עכשיו בחיים
מכונית. לה יש אם איכות־חייה את תשפר

 חברה אותו. ושיכפל מיכתב כתב החברים אחד
 את לגנוב כדי תירזה של לביתה נשלחה אחת

של מיספרי־טלפון ולברר שלה, פינקס־הטלפונים

שיחות־טלפון. 70 עשה אחד חבר חברים.
 כל וכמו אוטו״, ״מיבצע החל חודשיים לפני
 בסוד קיומו את המשתתפים שמרו רציני מיבצע

עצמה. מתירזה בעיקר — כמוס
 אורי התינוק טוב במזל נולד שבועיים לפני

 בבית־ שכבה תירזה גדולה. שימחה היתה ושוב
 בבנק הכסף לעבודה. יצאו והחברים החולים,

 בבוקר יום בכל ללכת הוראה קיבל מישהו נאסף.
טוב. משהו שימצא עד מכונית לחפש

המופתעת תירזה
באריזת־מתנוז ענק משהו

 הקטן. אורי של הברית נערכה שעבר בשבוע
 ואורי תירזה את אחד חבר הסיע הברית בתום

 לה חיכתה המידרכה, על הבית, ליד שם, הביתה.
חברים. של שלמה קבוצה
 למטה? כאן עושים אתם־ מה שאלה היא

 הבינה לא תירזה גדולים. חיוכים חייכו החברים
 מסביב לחפש והתחילה כל־כך, מחייכים הם מה

 בנייר עטוף ענקי, במשהו מבטה נתקל ואז סיבה.
 שלט ועליו ורודים, בסרטים וקשור מהודר, אריזה
 אוטו״ מכונית היתה זו באהבה״. ״לתירזה האומר

אוהביה. כל מתנת קטנה, ביאנקי
 היו ואחר־כך גדולה, שתיקה היתה תחילה אז

 של בכי היה ואחר־כך בלתי־ברורות, הברות
 הנותנים. ומצד המקבלת מצד והתרגשות שימחה

 עכשיו כי הזה הסיפור את להמשיך יכולה לא אני
בוכה. כבר אני גם

 קרה וזה מהסרטים? סיפור שזה לכם אמרתי
 תראו בשדרות־נורדאו. בתל־אביב, בישראל, כאן,

 איפה לי ותראו כאלה, חברים יש בעולם איפה לי
כאלה. חברים לה שמגיע אשה יש בעולם

טובות נשמות שתי
לספר. התנדבה לא ולאה

 כמה ראו ופיתאום קצת, ושמן קצת גדל הילד
 קטנות. מאוד עיניים לו שיש בילדים מביני־דבר

 זאת — שתיים ועוד שתיים של חשבון עשו אז
 היא בטח אז בטלוויזיה, עובדת לאה אומרת,
 לא היא אם אנשי־טלוויזיה. עם בעיקר נפגשת
 הקטנות לעיניים ואשר נשוי. שהגבר סימן מגלה,

 ואוזניים קטן ואף קטן פה גם לו התינוק(שהיו של
 שהאבא יצא לרכלנים לכם? יצא מה נו, קטנות)

 במשך זה על דיברו כולם לונדון. ירון הוא
 וגם הגב מאחורי ליחשושים היו מסויימת. תקופה

 ירון היה במיוחד התרגש שלא היחידי מלפנים.
 הסיפור את שמעתי אני גם ״כן, שאמר לונדון,

הזה.״ המצחיק
שקט. נהיה אחר־כך
 וראה בילד הסתכל מישהו פיתאום עכשיו

 אלכם את מאוד שמזכיר כזה מצח מין לו שיש
 ולבטח איש־טלוויזיה, כידוע, הוא שגם גילעדי,

ואולי־אולי... זהבי לאה את מכיר הוא
מהת מת לא גילעדי אלכס שגם שמעתי

 לראות מחכים כולם עכשיו הזה. מהסיפור רגשות
יתרגש. הוא ואם הבא, יהיה מי

 מפיק זהבי לאה אל ניגש האחרונים בימים
 תסכים היא שאם לה ואמר בטלוויזיה, ידוע

 הרכילויות בוודאי בנה אבי של שמו את לגלות
 לגלות לה מתחשק שלא אמרה לאה אבל יפסקו.

 לא שהרכילויות לה איכפת ולא האב, שם את
יפסקו.

 שהיום נכון זה לדוגמניות. דאגתי אני היום עד
 אבל כסף, הרבה ומרוויחות ויפות מפורסמות הן
 שחקן־כדורסל, כמו שדוגמנית, יודע אחד כל

לעצמי וחשבתי דאגתי אז מסויים. בגיל גומרת

 הן וממה מיקצוע, להן שאין הן, מיסכנות איזה
גדולות. כשיהיו יתפרנסו

 שחלק לי ברור לגמרי. רגועה אני עכשיו
 תיאטרון בכל בברכה יתקבלו בארץ מהדוגמניות

 כל־כך שחקניות רואים יום בכל לא בארץ. רציני
 קארין או טמיר אנבל כמו מוכשרות
למשל. דונסקי,

 חברות שנים המון כבר הן הללו השתיים
 איז ״שי זו על זו אומרות הן אחד ולכל קרובות,

 לדבר אוהבות שהן מפני (זה פרנד.״ בסט מיי
זרות.) בשפות

 אבל פרנדס, בסט עדיין הן שכלפי־חוץ נכון אז
אלוהים. ישמור — הגב מאחורי
 והשניה זונה, שהיא השניה על אומרת אחת
 אחת א״סקסואלית. שהיא הראשונה על אומרת
 בעבודה, לה מחבלת שהיא השניה על אומרת
 מפריעה נורא שהיא הראשונה על אומרת והשניה

 בת לא שהיא השניה על אומרת אחת בעבודה. לה
 פלסטי, ניתוח מזמן עשתה ושכבר ,40 אלא 33

 כלבה־ סתם שהיא הראשונה על אומרת והשניה
 חיקויים עושה האחת ברעננותה. המקנאה זקנה

 המסלול, על הולכת שהשניה לצורה מצחיקים
 שהיא שלה המצחיקה השפה את מחקה והשניה

 וחצי־משהו־לא־ברור, חצי-עברית חצי־אנגלית
 של המשותפים החברים כל לטובת וכר, וכו׳ וכו׳
מצחוק. מתים שפשוט הגראציות, שתי

ל ב — א
 הטובות, הנשמות שתי נפגשות, כשהן אבל

 הכי החיוך את היפה פרצופן על עוטות הן מייד
 לכל השניה על אחת ואומרות שלהן, מרגש

 וגם פרנד״, בסט מיי איז ״שי לשמוע המעוניין
קטנות. מתנות לשניה אחת נותנות

 בהשוואה מתנ״ס זה שהבימה לכם אמרתי
אליהן.

11^ ..................................^ ״ -

 הכל אם בטלפון לה שיודיעו אמרו הביתה. אותה
בסדר.

 בסדר. הכל הגיעה: והתשובה ימים כמה עברו
 שאלה. עוד שאלה ובשימחתה מאוד, שמחה חוה

 בוודאי בת? או בן לה יש אם יודעים הם אולי
בן! לך יש — לה השיבו יודעים, שאנחנו
 לטלפון רצה מאושר. התעלפה כמעט חווה

 בן! זה וצעקה: שאולי לרפי חייגה במהירות־שיא,
 לא הוא שגם רפי את החזיקו השני מהצד בן! זה

יתעלף.
 ריים־ מנדי עם מנישואיו אחת, בת יש לרפי

 לגי מנישואיה אחת בת יש ולחווה דייוויס,
 הייתם זכר. בן עשו הם ביחד ועכשיו פולום.

מאמינים?

סוג

צרפתי צדי עם זהבי לאה
קטנות עיניים
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אהבה סיפור

אבות בה1גו1
 \ — בלבד זכר ממין — הטלוויזיה כוכבי
 ־ יהיה מי ולשמוע לראות ומחכים בתור עומדים

 הבלונדית המפיקה של בנה של הבא התורן האבא
זהבי. לאה

 הרכילויות התחילו לאה, של הבן כשנולד
האבא, מי ידע לא אחד אף נוספות. שעות לעבור
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