
סביר ורוני גוני
דיעווז ש1של אנשים. שני לכל

 מישו לה יש שם בניו״יורק, ארוכה שהות אחרי
נסיעות.

 1מתכונ ויאיר שסמי לי נודע פתאום אז
 בדו ומאלכוהול, מסמים לגמילה מכון להקים

 בארצו פורד בטי שם על למכוך־הגמילה
 1 שמישל גיליתי ובמקביל ובז׳נבה, הברית
 דיזנג ברחוב מפואר מכוךבריאות פותחת
 מיוחד, צירוף־מיקרים שזה לעצמי אמרתי

 שהו מסתבר הכל: לא שזה חברים לי אמרו
 1 החברה עם רומאן מנהל סמי של הכי־סוב

 המסי! ובאחת ובדקתי, הלכתי אנס. של טובה
 בזרת זה חבוקים כשהם חם, על אותם תפסתי

להיפך. אולי או זו,
 מ שהם העיקר בכלל, חשוב זה מה אבל
 ה לחברים קורה מה יותר מסקרן אותי שרים.

הזה. הזוג בני של ביותר בים

ס י ד ב ז  ג
נזגבים גזבי

 איש בין סובה הלא־כל״כך מערכת־היחסים על
 פלאטו־שרון שמואל רב־המעללים העסקים
 מחודש יותר לפני לכם סיפרתי כבר אנט לאשתו

 לילותיו את מבלה הזוג מבני אחד כל ימים.
 ידידו בחברת מבלה פלאטו־שרון סמי בנפרד.

 קישוני, יאיר יבואן־האופנועים ביותר, הטוב
 ביותר, הטובה חברתה עם מבלה אנט ואילו

ארצה שחזרה ממולחת, אשת־עסקים דרי, מישל

בחינם דבר שום
 להתבדח. אסור מסייימים נושאים שעל תבינו הזה הקטע את שתקראו אחרי רבותי,

 מישרד יש ישראלי, אלי שדוץ־הרדיו של אחותו ישראלי, עטרה ליחצנית
לימור בשם חמודה מזכירה לה יש הזה ובמישרד בתל־אביב, סיני במלון 6ה־ בקומה

ל פלד.ג
 ה9י אומרת היא הקומה. של הקבועה המנקה קבועה בשעה במעט מגיעה ביומו יום מדי
בעבודתה. ומתחילה הנשים, לשתי שלום

 עטרה את מכירה שאינה חדשה, מנקה הגיעה ובמקומה המנקה, תלתה אחדים ימים לפגי
לימור. ואת

 מישרד סוג איזה הגשים את שאלה ואחר״בך שלום, יפה אמרה היא פנימה נכנסה כשהיא
מנהלות. הן

 לשרותי• מישרד שזה לה אמרה שלה, המטורף בחוש־ההומור המוכרת ישראלי, עטרה
ליווי.

 שכל והרגישו המלון של הלובי דרך עברו הן לעבודתן, בוקר כמדי הגיעו כשהן למחרת,
 האנשים וכל ועלו, למעלית בדרכן המשיכו הן משתיהן. להתעלם מנסים העובדים

מהן. התעלמו פשוט שלום, להן אומרים היו שתמיד הנחמדים,
לה. נדמה דק זה שאולי או הבחירות, בגלל אולי שזה חשבה ישראלי

המפורסמים, הזמרים בל אם אותה ושאלה הקבועה המנקה הגיעה יום־העבודה בסיום
 הם טופז, דודו והבדרן פיק צביקוז ברלין, גבי משה, חיים במו אליה, המניעים

 כסף מהם גובה היא אם המנקה אותה שאלה ואז שכן. השיבה וישראלי שלה, קליינטים
 דבר שום נותנת לא שהיא לה ענתה ישראלי עטרה להם. מעניקה שהיא השרותים עבור

בחינם.
 אי״הבנה איזושהי פה שיש עטרה הרגישה ואז הדברים, למשמע התעלפה כמעט המנקה

 ואז המנקה, את לחקור התחילה היא סמנטיקה. של עניין רק לא ושזה מאוד״יסודית,
 עסק מנהלת ישראלי שעטרה חשבה לכן, קודם יום שבאה הזמנית, שהמנקה לה התחוור

 מיהרה הזמנית תשלום. תמורת שרותי־מין מעניקה פשוטות יותר ובמילים נערות־ליווי, של
לטלפון. לצותת רצו ואלה לקציני־הביטחון, לדווח

 מפסיקות אינן לימור ויד־ימינה עטרה שבוע, כמעט מאז שעבר למרות היום, עד בקיצור,
לצחוק.

מי? של חברה
 בחוג־הבליינים הבולטים הזוגות אחד היו הם

 קבלן־בניין אלייעזרוב, אילן הוא, התל־אביבי.
היש ״יואינג בכינוי שזכה מצליח, ואיש־עסקים

 בוט* אני והיא, והישגיו, קשריו בזכות ראלי״
 קובי של בבית־האופנה העוברת יפהפיה בול,

 והם והאירועים, המסיבות בכל אותם ראו רביץ.
 אילן בטאבה. סעסטה למלון הנסיעות אלופי היו
 כשלא זה. במלון אלוף־המבקרים בתואר זכה אף

 במלוך אותם למצוא שאפשר ידעו אותם, ראו
 בת דירה לאילן יש שם בתל״אביב, ימית הדירות
חדרים. שלושה

האח השנתיים במשך חיים ועשו חיו הם כך
 לא תשובה החתונה? מתי נו, שאלו: וכולם רונות,
היתה.

 יפה בשם מאוד, טובה חברה היתה לזוג אבל
 מוכרת דמות שהיא בלונדית, חתיכה הדוש,

 של ביותר הטובה הידידה היתה היא בחיי־הלילה.
 אחי. לו קראה והיא אחותי, לה קרא הוא אילן.
מישפחתית. אחווה ממש

 ואחרי אחת, פעם נפרד והזוג השם רצה והנה
 הם ושוב ביחד, לחיות השניים חזרו שוב חודשיים

 זה. עם זה מדברים אינם ואף סופית, והפעם נפרדו
 הידידה תישאר הרוש שיפה בטוחים היו כולם אז

 הטובים. בימים כמו אליעזרוב, אילן של הטובה
הדברים. כך שלא מסתבר אבל

 וליכלוכים, השמצות מסע על מספרים חברים
מכל שיצא מה וכעת העם. בפי לזה שקוראים כפי

 > ואיש־העסקים, הקבלן שאילן, הוא הסיפור
 ידיו עם לא וגם חברתו״לשעבר, עם מדבר

 ביותר טובים בקשרים שהיא ביותר, הטובה
חברתו־לשעבר. בוטבול, אני

 אילן את ראו האחרונות המסיבות בכל
 הרוש ויפה בוטבול אני ואת שלו, החברים
 1 אבל שמח, ממש שם הולך שלהן. החברים

 מו ישכחו הם האלה, החבריה את מכירה שאני
יומיים. בעור

אליעזרוב ואילן בוטבול אבי
שמח... ממש שם הולך
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בחתונתם צרפתי, ואברהם מרדכי איציק עם כהן וניר ענת
שלה שבראש מה עשתה אחת כל

קישוני ויאיר דרי מישל
ולמה? מ־ עם סבלה מ׳

 וגם טוטו־בחירות היה האחרון החודש במשך
 עסוקים היו מאנשי־הטלוויזיה חצי טוטו־פרידות.

 נפרד סביר רוני איש-הטלוויזיה האם בנושא:
סביר? גוני מאשתו

 בקול צעק האחד מחנות. לשני התחלקו כולם
 יותר רם בקול צעק והאחר נפרד, שהזוג יותר רם

 כי מרתק, ממש היה וזה ביחד. לחיות חזר שהזוג
 בתוצאות אנשים עסקו המוקדמות בשעות־הערב
 התבלבלתי, כבר ואני סביר, וברוני הלוטו־הטוסו

 לכל במערכת־הבחירות. כמו בדיוק נהיה זה כי
 הם לעכשיו נכון ריעות. שלוש היו אנשים שני

 ולכך אחרת, יהיה זה מכן לאחר שיום יתכן ביחד.
אחראית. לא אני

 אחראית לא אני ייפרדו, הם אם גם שתבינו, רק
* לכד•

 במס־ 2 מס׳ והאיש מרדכי איציק פיקוד־הדרום
 אחרים. רבים ועוד צרפתי, אברהם ההכנסה,

 בני־הזוג קיבלו מה זה אותי, סיקרן שהכי והדבר
נישואין. כמתנת

גילה הוא שלי, השפיון את שהפעלתי אחרי אז

 סביב טיול רביבו מאבא במתנה קיבלו וניר שענת
 מפני קצר, טיול שיעשו להם מציעה אני העולם.

 חודשים כמה אחרי ארצה להגיע עלולים שהם
 עזבו, שהם המדינה אותה בדיוק לא שזה ולגלות

כמובן. הבחירות, בגלל

א ל , שמלות
לכולו

מתעו מיד שלו, הבת את מחתן כשהאופנאי
 של הנשים את להלביש ואיך היכן הבעייה ררת

 אורי לאיש־האופנה שקרה מה וזה המישפחה,
רביבו.

 בתו את הירושלמי הילטזן במלון חיתן הוא
 ירושלמית למישפחה בן כהן, ניר עם ענת

 קצת היו החתונה לפני אבל ומוכרת. עשירה
מישפחתו? מבנות אחת כל ילבשו מה בעיות:
 אצל שימלה הזמינה רביבו־כהן, ענת הכלה, אז

הע שלה האמא שפיר. מירי מעצבת־האופנה
 השניה, והאחות אוברזון, גידעון את דיפה

 אביבה האופנאית אצל בגד תפרה רונית,
 אחת כל מלאה, דמוקרטיה שנקרא מה פיבקו.

שלה. שבראש מה עשתה
 עם ביותר, מפוארת חתונה היתה שזאת מובן

אלוף כמו מכובדים, והרבה ואוכל מוסיקה הרבה

כן,לא...


