
 של לקניות יצאתי אני גם עם־ישראל, כל כמו
ומה־לא. נגדים יין, מתנות, אוכל,

 ושם שלום, לכר־בו נכנסתי הסיורים באחד
 אותה לי שיארזו ביקשתי גדולה. מתנה קניתי

 לי אמרה המוכרת אז לחג. מיוחד משהו יעני יפה,
 ממנו מבקשים מיוחדת, אריזה שמבקש שמי

עץ. תחח עץ למיבצע לתרום
 לי הסבירו אז הקשר, את הבנתי כל־כך לא
 הכל־בו, סגנית־מנהל של החדשה היוזמה שזאת

יער. רונית סגן־אלוף

 יפי״צפש, כמה ועוד פרובינציאליס כמה מלבד אלדד, ומישל שרה הזוג את מכיר לא מי
באופנה? מתעניינים שלא

 חגרת״ של האדירה להצלחה אחראי היה לחייהם המוקדמות 40ה־ בשנות הזה הזוג
 למעמד ושהגיעו מלא״כלום, שהתחילו מצליחנים, כזוג נודעו שניהם פיאגיי. מישל האופנה
 כך. על אותם הוקיר הצרפתי השגריר ואף מצרפת, ביותר הגדולים כייבואני״האופנה מכובד

לקינאה. נושא היו הם
 מישל קם הנוראיים, החמסינים התחילו שבה בתקופה ממש חודשים, שלושה לפני והנה,

 להיות רוצה כל״כך לא והוא הבית, את עוזב שהוא לאשתו והודיע הבקרים באחד אלדד
הילדים. ועם איתה בקשר
 כשהגיע אך הצהריים. עד לו יעבור ושזה ,40ה־ גיל משבר שזה לה אמרו השכנות אז
 לה נודע לברר. והתחילה חשבה, שהיא ממה מסובן יותר הרבה שזה שרה הבינה הערב

גדול. בלאגאן ונהיה טבריינית, פרגיה באיזה התאהב שבעלה
 ומה המישטרה, גם והיתה ומכות, מריבות גם היו חם, יותר כשנהיה שלאחר־מכן, בימים

 שהבעל מקווים וכולם הנבגדת, הרעיה לצד נמצא העולם שכל הוא לכם להגיד יכולה שאני
אותה. מנחמים וכולם ילדיו, אם אשתו, ליד שמקומו יבין

בו. תרצה לא כבר היא אליה, לחזור ירצה הוא שכאשר חוששת רק אני

 היער
רוצה
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הפסימחנים

 עבור כספים בלגייס הזמן כל עסוקה היא
 קשרים גם לה יש בראשו. עומדת שהיא האירגון

 אבל בה. נעזרים חשובים והרבה חובקי־עולם,
מיסתורין. בבחינת הם האישיים חייה

 של מזכירתו־לשעבר קלימוביצקי, יונה
 ואר״ט׳ האירגון ויושבת־ראש בגין מנחם

 לסיפורי־אהבים מתקשרת בדיוק לא בישראל,
 נסעה היא שבועות כמה לפני אבל ורומאנים.

 ושם, כמובן, בענייני־עבודה, לארצות־הברית,
הירש, סט את הכירה היא המסיבות, באחת

 הביע ואף עליה, נדלק שפשוט ,45 בן פסיכולוג ז
 לה ואמר איתה התקשר הוא שבוע לפני זאת.

 כדי לארץ־הקודש, להגיע מעוניין מאוד שהוא
מתגעגע. פשוט הוא כי איתה, להיפגש

בעדינות, להתחמק ניסתה קלימוביצקי אז
 כושר־ יש לפסיכולוגים כי לה, עזר לא זה אבל

 הפוליטיקאים למרבית מאשר גדול יותר שיכנוע
 הנקודות מה יודע לבטח גם והוא ואנשי־העסקים,

 הם פה, שהוא ומאז בא. אכן הוא שלה. הרגישות
לזה, זה מחייכים ביד, יד הולכים ביחד, הזמן כל
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הירש וסט קלימוביצקי יונה
לזה זה ונוח״כיס ביד. יד הולכים

אוהבים. של מוזר כזה מבט בעיניים ויש
 בו, מטפלת קלימוביצקי שיונה נראה .בינתיים

 יין עם גדולה ארוחת־ערב היתה הערבים ובאחד
 כמה היו האורחים ובין השאר, וכל ונרות

 עם מיודדים שמאוד מאוד, כבדים מיליונרים
הם בן־זוגה עם אותה ראו וכשהם קלימוביצקי,

 וכל מחמאוע, עליה להרעיף והתחילו קינאו קצת
לידה. לשבת רצה מהם אחד

 שהיא לפני הייתם איפה אתכם, שואלת אני אז
 אותה כששואלים אך הזה? הפסיכולוג את הכירה

 לא שהיא אומרת היא יונה?״ העניינים, ״מה
יודעת.

יער רונית
ומלאח־ח״ם פראית

 לי נדלקו שלה, השם את ששמעתי איר
 וניגשתי ומהאריזות, מהעצים שכחתי הפיוזים.

 בעבר נשואה היתה יער רונית כי לעניין. ישר
 היתה היא ולפני־כן עופר, יולי לאיל־הספנות

 רסנר. חיים הפלסטי המנתח של החוקית אשתו
 היא עופר מאיל־הספנות גירושיה שאחרי נזכרתי

 אריק לרב־חובל ונישאה אוניות, על ויתרה לא
 רק היא ממנו. התגרשה היא שבועיים ולפני גולן,

 חתיך בן לה ויש מלאת־חיים, פראית ,42 בת
רשיון־טיס. וגם בצנחנים

מהשניים
אמיתי
אזה?) {אבל

 יש עטרי גלי שלזמרת שומעת שאני פעם כל
 הוא אם עשיר, הוא אם שואלת לא אני חדש, חבר

 שהוא לי אומרים אם מפורסם. הוא אם מוכשר,
 בשמועות משהו שיש אומרת אני אז משגע, חתיך

האלה.
 גדי של חברה היתה היא שנים הרבה לפני

 היפות של התורני הפלייבוי שהיה רוזנשטוק,
 רומאן לה היה מכן ולאחר ,70ה־ שנות בראשית

 לא ואני שחקן גם שהיה אמריקאי, חתיר איזה עם
 בן רומאן לה היה ואחריו לו, קוראים איך זוכרת

 אודי הכדור־יד ושחקן המיסעדן עם שנים כמה
 לתלפיות. ובנוי ביותר נאה גבר שהוא אלון,

 הפרינציפ. את שהבנתם בטוחה אני בקיצור,
שלגלי שמועות בארץ רצו חודשים כמה לפני

חזרה
מאמריקה

 חברה שנה לפני היתה שרעכי לסועז
 מאושרים היו הם לוי. יעל בשם ומוכשרת צעירה
לוי, שיעל התבשרנו אחד, בבוקר ופתאום, ביחד,

עטרי גלי
יפים,יפים,

 הוא אם שאלתי ישר נשוי. גבר עם רומאן יש עטרי
 שאני עניתי נכון. הוא שההיפך לי אמרו אז חתיך.

 שיכנעו אבל להיות. יכול לא ושזה מאמינה, לא
 נתגלה זמן כמה שלאחר הסיפור, באמיתות אותי

כבדיחה.
 בחור בחברת אותה ראיתי ימים כמה לפני אבל

מיודדים. מאוד נראו והם חוץ, תוצרת יפה־תואר,

פדל וז׳אק
ץ1ח וזזצרוז

 מקנדה, הוא פדל, ז׳אק קוראים הזה לבחור אז
 יותר בשפת־הקודש. כותב וגם עברית מדבר והוא
 אני כי לגלות, שאפשר חושבת לא אני מזה

 התיר רופא אחד, עוד יש אליו שבמקביל שומעת
 זה והשני האמיתי בוודאי זה אחד מארצות־הברית.

 מאוהבת שהיא הוא שבטוח מה אבל ידיד, רק
מהם. באחד

לוי ויעל שרעבי בועז
מהששר חזק האושר

 וחוזרת הארץ את עוזבת צבאית, בלהקה זמרת
בני־מישפחתה. נמצאים שם לניו״יורק,

 היפה שהסיפור כך על עצובים היינו כולנו
 יותר הרבה דבר זה שאהבה מסתבר אבל הסתיים,

נורמ אנשים אצל לפחות וכסף, מפירסום חזק
ליים.

 רק היא צעיר־יחסית. בגיל זאת גילתה לוי יעל
 שחיכה לאהובה, ארצה, חזרה פשוט והיא ,22 בת
 הרבה עם חזק־חזק. לזה זה צמודים השניים לה.

הקרוב. לעתיד משותפות תוכניות


