77!/ 7777>/77

עג

ע11111

מסת
כשהיה בן  ,30נשא קריץ־הרדיו הפופולארי
ח כנר את דפנה ,דיילת אל על בת  .27הזוג
נישא בחתונה דתית.
מסיבת־החתונה נערכה בווילה של מכרים
ברמת־השרון ,והשתתפו בה כל אנשי הרדיו
והטלוויזיה .החתונה סוקרה ,כמובן ,בהרחבה .לא
בכל יום זוכים אזרחי־ישראל לשזף עיניהם בזוג
יפה־תואר כמו דן ודפנה כנר.
השניים הצהירו מעל גבי העיתונים על אהבתם
הרבה זה לזה ,הצהרות שנוספו לתמונותיהם,
שנראו כלקוחות מסרט הוליוודי.
לימים התברר שהתמונה אינה כה ורודה כפי
שנראה כלפי־חוץ .שמועות עקשניות סיפרו על
אלימות ותלונות במישטרת־ירושלים.
דפנה סיפרה אז :זה נכון שלפני כמה שנים דן
היכה אותי ,ואני הגשתי נגדו תלונה במישטרה.
אבל מאז עברו הרבה שנים ,והוא אינו מכה אותי
עוד.
ואז הופיעו בעיתונים סיפורים על הרומאנים
שהיו לדן כנר עם כל מיני חתיכות ,שאחת מהן,
מירי טל ,סיפרה על מערכת־היחסים הסוטה,
לדבריה ,שהיתה לה עם הקריין הפופולארי .היא
הגדירה אותו כסאדיסט מיני .כראייה הציגה את
התלונה שהגישה למישטרה באפריל . 1984
כל המרינה ריחמה על אשתו ,דפנה ,הנאלצת

דפנה ודן כנר
•חיו באושר עד קץ הימים
בירושלים .והגבר הזה ,שהוא נשוי ואב לילדים,
לסבול את הבעל הרע והאכזר ,וכמה שקשה לה
תמך בה רגשית ונפשית במשך תקופה ארוכה.
בחיים .ואם לא די לה במכות ,היא גם סובלת מכל
אבל מכיוון שהוא בן למישפחה שורשית ,ממוצא
סיפורי המחזרות והמאהבות של בעלה.
מיזרחי ,הוא לא עזב את הבית והרומאן ביניהם
אבל מה ,את האמת לא ידע איש .מדוע האשה
הסתיים לפני ארבעה חודשים.
הנבגדת לא עזבה את הביתי אשה רגילה היתה
אז עכשיו בני־הזוג הם במצב של תיקו ,ונראה
בורחת מבית שכזה.
שהאהבה בין דפנה לדן התעוררה מחדש .מעתה
מסתבר שדפנה כנר ניהלה רומאן סוער ביותר
והלאה הם יחיו באושר ,עד קץ הימים.
עם בן של אחת המישפחות היותר ידועות
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נישואין ,אבל
אחות
השם גילה לוי לבטח מזכיר לכם את המליונר
היהודי־גרמני יוסל׳ה בוכמן ,שהיה בן־זוגה
לחיים במשך שנים רבות ,וזה לבטח מתקשר גם
עם אפי ארזי ,הבעלים של חברת המחשבים
סאיטקס .וזה בוודאי מזכיר לכם את כל הסיפורים
שסיפרתי לכם על הרומאן בין השניים ,ועל
הנסיעה שלהם ליוון בחברת אחיו ואמו של ארזי,
וגם סיפרתי לכם שהם עומדים להינשא.
זה היה נכון ,אבל במיקרה הזה מר סאיטקס
מתחתן עם מישהי אחרת.
זהו סיפור מדהים .לפני הרבה מאוד שנים
כשאפי ארזי למד בארצות״הברית ,הוא הכיר
בחורה יהודיה מרשימה וחכמה בשם קרוליין
קליץ .הם התיידדו ,אך דרכיהם נפרדו .קליין
החכמה והנאה סיימה את לימודי הרפואה
והתמחתה בניתוחים פלאסטיים ,והיתה לאשה
הראשונה באמריקה שבמקביל ללימודי־הרפואה
קיבלה גם תואר דוקטור בפסיכולוגיה .ואילו אפי
ארזי חזר ארצה ,ועשה חיל בעסקיו בתחום
המחשבים והקים את מיפעל סאיטקס.
לפני שגה הוא הוזמן לכנס מסיימי המחזור
באוניברסיטה שבה למר ,ופגש שם את הדוקטור
קליין .השניים החליפו חוויות ומיספרי־טלפון ,אך
מאחר וארזי היה בעיצומו של הרומאן עם הגברת
לוי ,הוא לא הזדרז להתקשר עם ידידתו משכבר־
הימים .אך הנה ,לפני חודש וחצי הסתיים הרומאן
עם גילה .הוא החליט לחרש את הקשר עם ידידתו
האמריקאית ,ויצא לאמריקה למסע המשלב
עסקים ורומאנטיקה.
מה עלה בגורל עסקיו אני לא יודעת ,אך מה
שנודע לי הוא שזוג־הידידים הפך זוג־אוהבים,
ושזוג־האוהבים הזה יהיה בל״ג בעומר לזוג נשוי
כדת וכדין.
כלתו־לעתיד של ארזי תגיע ארצה בחג־הפסח,
כדי להכיר את בני־מישפחתו.
מהסיפור הזה הסקתי דבר אחד :אם במיקרה יש
לכם עדיין תמונות־מחזור מתקופת בית־הספר או
האוניברסיטה ,אל תזרקו אותן ,כי החיים הם מלאי
הפתעות.

• דוגמנית ידועה שחיה בחו״ל הגיעה לביקור מולדת .פגשה כאן איש־בוהמה ידוע .עשו
קצת אהבה ,אבל לא נזהרו .לפני שבוע)מתחרז עם ידוע( היא עברה הפלה במרפאה פרטית ,לשימחת
כל הנוגעים בדבר ,האם האב ורוח־הקודש.
• דוגמנית ידועה אחרת עברה לפני שבועיים ניתוח לשיפור החזה ,בפעם השלישית .אחר־כך
את יו ם
בתחילת פברואר חגגה תמי בן־עמי ות
יום
ידידיה ( כולם מסתכלים בה בתימהון ואומרים.אוי איזה יופי!״ אז תדעו לכם שיופי גם כואב וגם עולה כסף.
כן ,זה נכון שנשבעתי ,במדור זה ,לפני שבו
הולדתה במלון סונסטה באילת .כל דידיה
• תעשיין ידוע ,נשוי ואב לילדים בוגרים ,מנהל רומאן עם מזכירה צעירה .לפני חודשיים
עיים בלבד ,שאני לא אכתוב עוד מילה אחת על
ואוהביה הגיעו במיוחד לאילת ושמחו איתה.ז .ליד 1
קובי זר < ,נולדה להם בת .הבת עדיין אינה ידועה ,אבל בעזרת הכסף של אבא שלה ,היא תהיה!
מישפחת דיין ,גם אם יענו אותי וישרפו אותי
תמי עמד חברה מזה שנתיים ,הדוקטור ר
באש הגיהינום .אבל אתם יודעים כמה פעמים
והחזיק לה את היד.
נשבעתי להפסיק לעשן ולעשות דיאטה? אז אין
אבל תמי ,בהדרכת חברותיה ,פשוט הסתובבה בין
שבועיים אחרי זה היה לקובי יום־הולדת .תמי
לי אופי — צריך להרוג אותי בגלל זה?
כל קוראות־הקפה ,קוראות בכף־היד ,המסתכלות
ערכה לו מסיבה גדולה ,וגם במסיבה הזאת הם
הפעם זו קרולייז לנגפורד ,שבחודשים
בקפה ושאר מכשפות .הבעייה היא שכל המכש
עמדו צמודים ומאוהבים .אבל החברות של תמי,
האחרונים ניהלה רומאן חשאי עם גילי רום,
פות לא תיאמו ביניהן ,ולכן כל אחת אמרה לתמי
שהן חסרות־סבלנות ,התחילו להגיד לה :״נו ...מה
בעל מכון־ספורט ,בעל שרירים ובעל של אשה
משהו אחר ,ומזה היא התבלבלה לגמרי וחטפה
יהיה? ...מתי הוא יחליט סוף־סוף? ....תגידי לו
חוקית .אבל החשאיות נמאסה על קרוליין ,והיא
שנמאס לך לחכות...״ תמי הקשיבה והקשיבה,
מצב־רוח שחור.
המשיכה לחפש ,בעיניה הגדולות מישהו פנוי,
וכנראה השתכנעה שצריך לפעול.
כדי להוציא אותה ממצב־הרוח ,הכריח אותה
ידידה ,איש־עסקים מפאריס ,לבוא לשבועיים של
אחרי מסיבת יום־ההולדת היא לקחה את קובי
כיף בעיר־האורות .ביום החמישי היא עולה
לשיחה ואמרה לו את האמת :שהיא אוהבת אותו
בעיר קיפטאון אשר בדרום־אפריקה חי לו
למטוס ,בחברת חברתה ,מדאם בוני ,רעייתו של
ורוצה להיות איתו ,אבל יחד עם זה היא מרגישה
מיליונר יהודי בשם הרי גדין .למיסטר גרץ יש
שגריר חוף־השנהב בישראל.
שהגיע הזמן להתחתן ולעשות אי־אלה ילדים
זיכיון לשליית פנינים באיזה ים בנאמיביה.
מה אגיד לכם ,יש לי ממש בעייה .מצד אחד
קטנים.
מה שצריך לעשות שם זה לקחת איזה 20
אני מתה שקובי יתקשר איתה בפאריס ויגיד לה
זר ,הסובל כנראה מקשיים בהחלטה ,אמר
חברה ,לשים עליהם מכשירי־צלילה ולשלוח
״בואי מייד ,אנחנו מתחתנים!״ אבל מצד שני אני
שהוא יחשוב על זה .אבל הפעם תמי היתה קשוחה
אותם למים ,כדי לחפש .אז נכון ששחורים לא
משתגעת שהיא תמצא שם איזה גבר מטרף
ואמרה לו שעד שהוא יגמור לחשוב ,שלא יתקשר
חסרים בדרום־אפריקה ,אבל האדון גרין אינו \
ותתאהב בו ,ותלמד לקח את הדוקטור חסר־
אליה.
לוקח שחורים .למה? כי הוא ציוני .מה זאת אומרת
ההחלטה.
הם נפרדו .עברו שבועיים בלי טלפון אפילו.
ציוני? לא שהוא עולה ארצה ומקים האחזויות או
הורג אותי שאני לא יכולה להחליט במה אני
לא ממנו אליה ,ולא ממנה אליו.
תעשייה בארץ .הציונות של מר גרין מתבטאת
אני לא יודעת מה עשה קובי בשבועיים הללו,
רוצה יותר.
בזה שהוא מעסיק רק ישראלים יוצאי־צבא.
השכר שהוא משלם להם הוא אמנם רק אלף
דולר לחודש ,בתוספת מקום־מגורים וכלכלה,
אבל העבודה אורכת רק שעתיים ביום ,מפני
שהיא קשה מאוד .אבל מי שמתעקש לעבוד קשה
מאוד־מאוד מקבל בונוס.
החברה הישראלים שהתקבלו לעבודה התחלקו
עיניים  1ד 1ל 1ת
לשתי קבוצות — קבוצה אחת שהחליטה שאלף
שאפשר לצאת איתו בפומבי .מצאה את גיא
דולר זה מספיק ,והם רוצים לעשות חיים ,וקבוצה
רפאלי ) ,(23סטודנט למתמטיקה וגרמנית .כל
שניה שחשבה שמוטב לעבוד קשה ולהרוויח יותר.
הזמן הם ביחד ,והצהרות״האהבה עפות כמו העט
וכאן עשה האדון גרץ טעות איומה .הוא
לפים בשמי תל־אביב.
החליט לאסוף את הבונוסים לקופה משותפת,
ולחלק אותם בין כל החברה הישראלים .הוא שמע
החליט אחד הקיבוצניקים השולים פנינים,
שבקיבוצים זה ככה ,כל אחד נותן כמה שהוא
יכול ,ומקבל כמה שהוא צריך.
שעבד קשה מאוד ,שאם אינו מקבל בונוס ,אז אולי
לפחות את בתו הצעירה של האדון גרץ הוא
שבוע ימים עבדו כמה חברה כמו חמורים,
יוכל לקבל .עשה כמה ניסיונות ,אבל נדחה
ושאר החברה נחו ושתו קולה דרוכדאפריקאית.
בעקשנות .אמנם לעבודה שחורה הם עוד טובים,
בסוף השבוע בא האדון גרץ וחילק את התוספת
הישראלים האלו ,אבל להתחתן עם הבת? שלא
בין כולם .מספרים לי שהמריבות שהלכו שם
יגזימו ,בבקשה!
דומות למריבות בין שמאל לימין בארץ ,או בין
יכול מאוד להיות שתוך זמן קצר יחזרו
תומכי האפרטהייד למתנגדיו.
השחורים לעבוד בשליית הפנינים אצל האדון
אבל האדון גרץ לא נכנע ,ולא זרק את החברה
תמי בן־עמי וקובי זר
גרין .הציונות שלו גורמת לו רק צרות ו ע א אינו
הישראלים ,כי הוא ציוני גדול.
כל מכשפה אמרה משהו אחר
איש צעיר ואין לו כוח.
אלא שהם הגדישו את הסיאה .לפני זמן־מה
>־? ■ד*
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צישת ,פנינים
ובת צעירה

