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 המון
אחריות

 מסובך מאוד דבר זה שפוליטיקה לכם תדעו
 גם אלא בה, שעוסקים מי את רק לא מתיש. ומאוד

 מישפחות הרבה לפוליטיקאים. המקורבים את
מכך. נפגעות

 בתקופה כאלה לאנשים קורה מה לכם תארו אז
 שהוא ,הנגבי לצחי למשל, כמו, בחירות. של

 מטעם מועמד וגם שמיר, יצחק של הרל״ש
 חברת- של הבן גם והוא הבאה, לכנסת הליכוד
 בחורה עם נשוי גם והוא כהן, גאולה הכנסת

 ואתם ראנדי. בשם נחמדה מאוד אמריקאית
 לשאת ומלחיץ, קשה ממש שזה להודות חייבים

אחריות. הרבה בכל־כך
 הוא האשה את נוח: פיתרון לכך מצא הוא אז

 בתל- להתגורר עבר והוא בירושלים, השאיר
הבחירות. תקופת לכל אביב,

מדי. יותר לכך יתרגל לא שהוא מקווה רק אני

הנגבי וצחי ראנדי
הבחירות אחרי עד לבד

 זהירות!
ם שי חכמות! נ

 הישראלית הסטודנטית זכתה שבועיים לפני
 העולמית ידידות מיס בתואר בריסקי* רותי

האו״ם. מטעם קמפוס מיס בתחרות
 בארץ חבר אמנם יש הצעירה בריסקין לגברת

 והיא אותה, אוהב שמאוד
 אבל אותו. אוהבת מאוד
בסיאול, שהותה בזמן
התחרות, נערכה שם

 הו דוקטור בה התאהב
יושב־ ,65ה־ בן לי פון

 הבינלאומי האירנון ראש
 הפועל השלום. למען

 הדוקטור האו״ם. בחסות
 לה העניק הזה השובב
ו טבעת־טופז במתנה

 שהיא מעור־נחש, צמיד
 מפרק־ידה מסירה לא

 הוא מסיאול. שחזרה מאז
לארוחת־ אותה הזמין גם

 ללוות והתעקש ערב,
 לני אישי באופן אותה

 וביקש לבכות התבייש לא ואף מל־התעופה,
ימים. כמה עוד להישאר ממנה
 ארצה, כמובן, חזרה, 24ה־ בת בריסקין אך

שבור. כשליבו הו הדוקטור את והשאירה
 עוד על שמעתי היחיד. שהוא תחשבו אל אך

 כבר והתחלתי בקיסמה, שנשבו גברים כמה
 אבל ישראל. של הסודי הנשק היא שאולי לחשוב
 יופי של שילוב פשוט היא שבריסקין לי הסתבר
 בעיקר גברים, להרבה משהו עושה וזה ושכל,
חכמות. מנשים מפחדים שלא לאלה

בריסקין רותי
שבור לב

שקט נ1ז

מבטיח לגבר־
ת עבוד ביותר המוצלחת השנה היתה לא זו רו תיי ה ״ שייי  שהוא החברה, הנודע. תע

 על הצביע שלה האחרון והמאזן שיגשגה, בדיוק לא בה, עיקרי ובעל־מניות כמנכ״ל משמש
 גם האחרונות. בשנים רצופים כספיים הפסדים אחרי שקל, מיליון מחצי יותר של הפסד

הבי״הכי. היתה לא שלו הבריאות
 בדירת״הגג שחגג לאחר ספורים ימים שבועות, מיספר לפני עליו ניחתה האחרונה המכה

 עצמה, בזכות בעסקיה ומצליחה חטובה צעירה, - חברתי נישואין: שנות 30 שלו המפוארת
 אותו תפסה היא הסיבה: וחצי. שנתיים בן רומאן אחרי עימו, יחסיה את לנתק החליטה

אחרת. עם מבלה חם׳', ״על
ר עם רומאן במקביל המנהלת הצעירה, ב ס ג פ ר  להבליג, היתה יכולה לא אחר, מפו

 בנו החוקית, אשתו את יידעה שעות 24 בתוך קטן: סקנדל שלה לתעשיין לערוך והחליטה
 פרטי בכל הקודמת ואהובתו בארץ) התעשיינים מראשי בעבר הקרוב(שהיה ידידו הבכור,

בחלקן נשים, עם רומאנים (!) במאות מדובר התעשיין. של ביותר, הכמוסים מעלליו,
 של הראשונות ממלסות־היופי אחת מפורסם, מלונאי של היפה אשתו - ידועות
 מבני־ אחד של פלילי מישפט בעיקבות באחרונה שהתפרסמה לשעבר, יחצנית ישראל,

ועוד. ועוד בארצות״הברית, מפורסמת מראיינת־־טלוויזיה מישפחתה,
מפו בבתי־מלון לבילויים למסיבות, לאירועים, לתעשיין שהתלוותה הצעירה, המאהבת

 חברתית־ השפעה בעל הוא שהתעשיין ידעה בניו, גם תצטרפו שאליהם ולטיולים ארים
 ממנו לשמוע לה נמאס שני, מצד איתו. מהקשר הכיוונים מכל ונהנתה מסויימת, פוליטית

דולארים. אלפי מאות ואולי אלפי, עשרות בשווי הבטחות״סרק
לנישו קשר להן שאין שהבטחות ידעה היא המישפטי, בתחום בעבר, כאשת־תיקשורת

 ברומאן, המשיכה היא אבל בגינן. אותה לפצות ניתן ולא בבית״המישפט, קבילות אינן אין
 מציג היה הוא כאשר שחשה הגאווה על לדבר שלא האבהית, דמותו את הערצתה בגלל גם

המאומצת". כ״בתי ידידיו לפני אותה
 היא, אם ושאלה לעורך־דין פנתה גם היא איתו. הקשר את לנתק החליטה היא עכשיו

 עקב שנגרמו נפשיים ״נזקים על התעשיין, נגד מישפטית תביעה להגיש יכולה זאת, בכל
 לה שאין סיפרה היא לידידים כי לדאוג, צריך לא המבטיח הגבר אבל הבטחות". הפרת

בינתיים. זאת, לעשות כוונות
 שהוא מהעובדה כזה עניין עושה היא למה הזה: הסיפור בכל מבינה לא אני אחד דבר

אסור! ולו בבת״אחת, רומאנים שני לנהל מותר לה יש, מה אחרות! בנשים מתעניין

 רואים אתם הזה: בסיפור מוסר־השכל יש
 — בעיניכם חן המוצא מישהי, או מישהו, ברחוב

 דקה ותוך לוהטים, מבטים בלנעוץ תסתפקו אל
 ולהיעלם הלאה להמשיך — ברירה מחוסר —

המושך. האובייקט של מחייו לנצח
 לדבר תתחילו משהו: תעשו תוותרו! אל לא,
 מה, יודעת לא במקום. סיבוב תעשו תעצרו, איתו,

משהו: תעשו רק
 יפה בלונדית מזור, לאורית שקרה מה הנה

 כיועצת־יופי העובדת דוגמנית־לשעבר, ,24 בת
 ויינברג, ולמתי גדולה, חברת־תמרוקים של

:28 בן זמר, ובעבר ומבטיח צעיר פירסומאי כיום
 תל־אביב צפון מרחובות באחד נסע הוא

 שהוא למרות ברגל. הלכה והיא בשעת־צהריים,
 החתיכית הדמות את קלט הוא מהר, די נסע

 והיום מבט, נעץ הוא המכונית. בראי שהופיעה
בכך. הבחינה שהיא יודע הוא

דקות 20 במשך סידר בדרכו, המשיר הבחור

רקנטי אודי
זמנית פרידה

 וגם וער־העובדים, עם משבר יש לאומי בבנק
 למעט, בסדר, העניינים בדיסקונט ההנהלה. עם

אחת. קטנה עובדה אולי,
-----------------------------------

 מבעלי רקנטי רפאל של בנו רקנטי, אודי
 מאשתו נפרד ריסקונט בבנק והשליטה המניות

ילדיו. אם אילנה,
 באחרונה עבר שנה, 15 נשוי שהיה הזוג, על
זמנית. פרידה על החליט הוא משבר.

 ואשתו בחו״ל, רקנטי אודי נמצא אלה בימים
 ברמת־ בדירתם בארץ, כמובן, נשארה, אילנה
 לחברים וגם להם, עצוב קצת זה בתל־אביב. אביב

 שקט כזוג ואילנה אודי את שהכירו שלהם,
וסולידי.

 שום כבר משבר־המניות שאחרי חשבתי אני גם
 כיום אבל הזאת, בבני־המישפחה יפגע לא משבר

א־עת. קשה כבר

ראש קפיצת )
 זה ביותר הקשים המיקצועות שאחד לכם תרעו

כסף, הרבה עושה אמנם אתה קבלן־בניין. להיות
 צריך שאתה או אותו, מבזבזת אשתך אבל

 הרבה כל־כך לך העולים פרטיים, בלשים להפעיל
שלך. העבודה בכדאיות ספק מטיל בכלל שאתה

 יש שלהם המישפחות אצל כי קבלנים? ולמה
הכי־מעניינים. הסיפורים תמיד

 בשם מאור, וחטוב צעיר בחור מתגורר בחולון
 הגיל בדיוק וזה ,20 בן רק והוא בליפנר, ארז
 הזה הארז אז החיים. את להכיר מתחילים שבו

עשירה, ומאוד־מאוד ויפה צעירה בחורה הכיר
קשרים ובעל ועתיר־נכסים ידוע לקבלן בת

ברחוב 1ל חיכתה היא

ויינברג מתי
— עם פנישה

 היא דקות אותן ובמשך שלו, הסידורים את בערך
 לו שאין החליט הוא שלו. בראש הזמן כל היתה

אותה. ראה שבה הנקודה אל וחזר להפסיד, מה
 שם עמדה החתיכה שלו. היום כנראה, היה, זה

 מישהו, עם פגישה קבעה שהיא התברר וחיכתה.
הגיע. שלא

 והם זה, שזהו להחליט שנה בערך להם לקח
בינואר. ב־נ לחתונה, מועד קבעו כבר

 כדי שזה אומר מתי הזה? בתאריך דווקא מדוע
שצריך. כמו השנה את להתחיל

בליכנר ארז
נחיוכים קריצות מבטים,

 מעבר כי בו, התאהבה והבחורה פוליטיים,
 שחורה חגורה גם לו יש חתיך שהוא לעובדה

בחורות. הרבה על רושם עושה וזה בקארטה,
 אחד דבר לגבי שלפחות לעצמו אמר שלה אבא

 כשו־ משמש הזה הצעיר שהקארטיסט בטוח: הוא
 עוד מישהו כי בימינו, חשוב וזה לבת, מר־ראש

אותה. לחטוף עלול
 הזמינה היא האחרונים מימי־השמש באחד

 שבחווילה המישפחתית בבריכה לרחצה אותו
 אותו כשראתה טבעה כמעט והאם המישפחתית,

 שהוא חלילה, פחדה, לא היא לבריכה. ראש קופץ
 שהיו חושים כמה אצלה העיר שהוא אלא יטבע,

האחרונה. בתקופה רדומים
 המטופחת שהאם הרעיון קסם מאוד לבליכנר

החתונות. שתי על לרקוד והחליט אחריו, מחזרת
 דבר, לו היה לא הסוררת האם שעם היא האמת

 רבי־משמעות, וחיוכים קריצות מבטים, מלבד
 מה הבין כל־כך שלא הקבלן, לאב הספיק זה אבל

 כשהבת אשתו, עם בביתו הבת של החבר עושה
בבית־הספר. נמצאת

 שמועות ויש גדול, סקנדל נהיה במישפחה
 לא שבעצם ולמרות בלשים. הפעיל גם שהקבלן

 בין היחסים הזאת, הפולנית במישפחה רבר קרה
עברו. כבימים לא הם בני־המישפחה

 חדשה, חברה כבר יש בליכנר לארז אגב, דרך
 כך בריכת־שחייה, לה ואין קבלן של כת לא שהיא
 של לאם ארז בין משהו שיתרחש סיכוי שאין

החברה.
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