
פעיר של אשת;
 מאחורי הלך מה מושג לכם שאין לי תאמינו

מערכת־הבחירות. של הקלעים
 לי והביאו נוספות שעות עבדו שלי השפיונים

 והחשובות החשובים כל על עסיסיים סיפורים
 אנשים מיני כל אלי התקשרו גם שבמערכה.

 רמי־מעלה. אנשים על סיפורי־זימה לי ומסרו
 אני אבל השני, את לדפוק רצה אחר כל בקיצור
את לגמרי להרוס רוצה לא שאני בליבי אמרתי

תאונה
ש י

המ הרומאן על לכם סיפרתי שבועיים לפני
תאי באיגרוף אלופת־אירופה בין שהחל שגע

 והדוגמן החייל לבין דנצל, דניאלה לנדי,
דזניק. שמדליק

 בכמה עליו גדולה קצת הנראית דניאלה,
 ומבוקר אביר־חלומותיה, את בו מצאה מיספרים,

 שלה, המשגע בשמוליק עסוקה היתה ערב ועד
 ושמוליק, הארץ. בצפון באי־שם לבסיס שחזר
 בין לפחות בתל־אביב, גדול שובר־לבבות שהוא
 נשים אצל הצלחות לו היו ושכבר העשרה, בנות

 יום עליה חשב טובות, שנים בכמה ממנו מבוגרות
 כדי בבסיס איתו מתקשרת היתה דניאלה ולילה.
 כדי אליה מטלפן היה והוא קולו, את לשמוע
מתגעגע. הוא כמה לה להודיע

 שיחת־ הגיעה לא האחרון, החמישי ביום והנה,
 שמוליק, של לבסיס דניאלה של היומית הטלפון

מה לברר לתל־אביב, וכשטילפן מודאג. שהיה

יכ שלי מהסיפורים אחדים כי מערכת־הבחירות,
 ולהיפך. לשני אחד מכיוון מנדאטים להעביר לו

 יותר יכולה לא אני הבחירות, אחרי עכשיו, אבל
 לפעם, מפעם לשחרר, מבטיחה ואני להתאפק
עסיסיים. סיפורים

 מטה־ מראשי אחד זווילי, בניסים נתחיל אז
 עם נשוי שהוא הזה, הזווילי המערך. של הבחירות

 במושב משק להם ויש שרה בשם נחמדה אשה
 שנים כמה לפני הכיר ילדים, שלושה וגם עולש

 אחד רענן, נתן של אשתו רענן, דניאלה את
מהדמו אחד כל לי, ותאמינו מפעילי־המיפלגה.

 עצמו, בפני נחמד הזאת בדראמה הפועלות יות
 ניסים כי בעיות. יוצר ביחד כולם של הצירוף אבל

 גילו הם בזה. זה התאהבו רענן ודניאלה זווילי
 הרבה להם יש הפוליטיות לריעות מעבר שגם

 ביחד להתגורר עברו ושניהם במשותף, דברים
בתל־אביב. שכורה ברירה
 במשק להתגורר ממשיך ,22ה־ בן הבכור, הבן
 את היא אף עזבה אשתו, שרה, ואילו אותו, ולנהל
הבית.
 מערכת־הבחירות שאם לכם להגיד רוצה אני

 ניסים של חיי־המישפחה כמו נוהלה המערך של
נצרות. נמצא פרס ששימעון פלא אין אז זווילי,

זווילי ניסים
בתל־אביב שכורה בדירה יחד

בוי? בעד בני
 השנה: של ביותר הלוהטים הסיפורים אחד את לכם סיפרתי חודשים במה לפני

 לחו״ל, בטיסה צעיר גבר הכירה זהבה ?הבה. ואשתו גרמביץ מישי של הפרידה
 הכיר עתירת־הנכסים, למישפחת־הקבלנים בן בעלה, ואילו למענו. הבית את ועזבה

 סיפור־אהבה שם צמח כיצד גם לכם סיפרתי אילני. אירית המבוקשת הגרושה את
היסטרי.
 מוטי עם קורה מה בעיר אותי שאלו פתאום בי עכשיו! זאת בל מספרת אני ולמה
ואירית.

 לסחוף שהצליחה השניים, שבין האחווה את לעצמכם לתאר יכולים לא אתם אז
 מוטי של הבנות אירגנו האחרון השישי ביום ולראייה: מוטי. של הבנות את אף

 אירית של בביתה ענקית יום־הולדת מסיבת אילני, אירית עם ביחד ברנוביץ,
 רחבים במיכנסיים אילני בלטה המהממות והתילבושות מגשי״האוכל בין בתל־ברוך.

 יום־הולדתו את שחגג שלה, ומוטי כמובן, תואמת, שחורה ובחולצה בורדו, בצבע ביותר
 מפקד שביט, יאלו איש־העסקים ביניהם האורחים, כל בין מאושר הסתובב ,50ה־

 אל־על מנכ״ל פקר, רן חיל״האוויר־והעסקים איש הוד, מוטי לשעבר חיל־האוויר
י פ ב ר ל ״ ר  של והסלתא השמנא בקיצור ופרופסורים, רופאים הרבה־הרבה ועוד ה

המדינה.
 מוטי עם קשריה שהתהדקו עד האלגנטית, אילני עם מיודד מאוד שהיה טוקטלי, אבינועם עתיר-הגכסים, העסקים איש ניחשתם: כן שם! היה לא מי אבל

מי. בעד ומי מי נגד מי של העניין את הבנתם בקיצור, ברנוביץ.
אילני! אירית בעד אני

 נשים שתי
לממשלה!

 הארכיטקט של פטירתו אחרי שבועות כמה
 שמועות מתרוצצות בעיר החלו רסקין יורם
 להזכירכם, כי, הירושה. על מריבות יש כאילו
 דםנה עם אחת פעם פעמיים, נשוי היה רסקין
 ממנו לה שיש המפורסמת, אנטה של בתה נוי,
 וייסברג, מירי עם השניה ובפעם ילדים, כמה
ממנו. ילדים כמה יש לה שגם

קרב יהיה שפה אמרו הרעות הלשונות כל אז

 םזכזצר דא
מהרבנות פתק

 מערבי־המזלות באחד חודשים, כמה לפני
 של האסטרולוגית בהשראתו בקומקום, שהיו
 ואשת־ העיתונאית גם התראיינה סקר, אילן

 מוסד כבר שהיא רום, ציפי החיפאית החברה
 אפריל בחודש תינשא שהיא לה אמר פקר בחיפה.
הבאה. בשנה

 אבל הזאת. רום הגברת את מכירה לא אני
 נשואה ודתה היא שנים כמה לפני שעד זכרתי
 באו־ נבחרת־ישראל קפטן רום, (.שמילו״)לדני

 שיש גם זכרתי .70ה־ בשנות לימפיארת־מכסיקו
כתב־ספורט. שהוא ברק, בשם משותף בן להם

 הפעלתי וישר גרושה, שהיא ידעתי בקיצור,
 שיבררו והצפון, חיפה באיזור שלי השפיונים את
חתונה. על פקר האסטרולוג מדבר פתאום מה

חיפו של שבועיים אחרי יומיים, לפני רק אז
המימצאים. עם הגיעו הם שים,

 משהו בילתה התוססת רום שהגברת מסתבר
לחיים, ובן־זוגה אהובה עם מוקדם ירודדבש כמו

רום ציפי
בחיפה מוסד היא

ויקנזור של הבן שהוא שם־טוב, שמוליק
מפ״ם. מטעם שר־הבריאות שהיה מי שס־טוב,

 והוא ילדים שני לו ויש גרוש הוא הזה ושמוליק
ל מיכתב־השמיניות כותבי של המנהיג היה

מקומון. עורך הוא וכיום מאיר, גולדה
 הם מה מהם. ייצא אם יודעת לא אני חתונה

 שלהם? בגיל מהרבנות, הפתק את בעצם צריכים
 מאוהבים מאוד שהם זה יודעת שאני מה אבל

ואוהבים.

מהאגדה חג
 עולם־ של היפה הזוג היו הם שנים במשך

 מאגדה כלקוחים נראו הם הישראלי. האופנה
ואצי בהירי־שיער תמירים, שניהם סקנדינבית.

 והיא: פינק, ירון הדוגמן הוא: במראם. ליים
גייר. ביאטרים הדוגמנית

 בת להם נולדה ואף כזוג, חיו הם שנים חמש
ספיר. בישראל ששמה

 את לנסות כרי פינק ירון נסע וחצי שנה לפני
 חלקית, היתה הצלחתו ובאירופה. ביפאן מזלו
 הוא לאפשרויותיו יחסית אבל גילו, מפאת אולי

 טיפלה ביאסריס, נשארה בארץ פה רע. לא הצליח
 לתצוגות. לחזור התחילה באחרונה ורק בבת

ביאסריס להיפרד. השניים החליטו חודש לפני

־

רזניק ושמוליק דנצל דניאלה
ף1רצ קשר

 לפני שעות כמה טסה שהיא לו נודע איתה, קורה
שהתקשר.

 אמה הידיעה: את קיבל לתל־אביב כשהגיע
 שבה בתאונת־דרכים, מעורבת היתה דניאלה של

 בבית־ מאושפזת היא כעת בינוני. באורח נפצעה
ולילה. יומם לידה נמצאת המסורה והבת החולים,
 במיקרה פיקנטי. צד גם יש המצער העניין בכל

 האמיתיים החברים הם מי ארם מגלה כזה אסון של
 הידידים, ושאר החבר, שמוליק, ומלבד שלו,

 שלה החבר שהיה בלומנפלד, שעודד הסתבר
 שגילה האיש היה ושלמעשה האחרונות, בשנתיים

 אליה ביותר הקרוב האדם הוא לעם־ישראל, אותה
איתה. רצוף קשר על שומר הוא פרידתם. למרות
 בטוחה אני שנית, אותם יאחד הזה האסון אם

 אותה. ויבין לה יסלח ששמוליק
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נוי דפנה
— הילדים טובת

וייסברג מירי
יותר חשיבה —

 את תרצה אחת כל הירושה, על ולמוות לחיים
לעצמה. יותר הגדול הנתח

 לא הם אבל שלי, השפיונים את כמובן הפעלתי
 של אחיה וייסברג, לג׳קי פניתי אז דבר. גילו

 הקומקום, פאב של הבעלים אחד שהוא מירי,
 האלה השמועות שכל לי סיפר הוא אותו. ושאלתי

 הגיעו הנשים וששתי מרושעת, רכילות בגדר הן
 מטובתן יותר חשובה הילדים שטובת למסקנה
 כל למרות השתיים, בין מריבה שום אין האישית.
 בעיר המסתובבות הטובות הנשמות של הציפיות

 בנושא לפחות מצויץ, ביניהן מסתדרות הן הזאת.
לו. המגיע את יקבל מהילדים אחד וכל הזה,

 שאם לעצמי אמרתי זה, את ששמעתי אחרי
הש לעמק הגיעו האלה הוותיקות היריבות שתי
הבאה. הממשלה את ירכיבו שהן כדאי אולי ווה,

פינק וירון גייר ביאטרים
בנפרד ח״ם ביחד. נרים

 ביחד גרים הם בינתיים כי דירה, לרכוש מבקשת
 והם חייו, את חי מהם אחד וכל סבתו, של ברירה

 בתו את יבקר שירון ביניהם להסכם הגיעו כבר
 לחיות רשאי יהיה אחד וכל בשבוע, פעמים כמה
כרצונו. חייו את

הש את שהכיר מי אבל בנאלי, סיפור לכאורה
 די נותר שלהם, הזוהרת בתקופה אותם וראה ניים,

המום.


