
במישפחה נשאר הכד

ת קנצוסולסקי אמור עם מולד תני
ת ח סרחן בחוף ס

החוף נערי
 היפים הזוגות אחד היו הם שנים כמה לפני עד

 מקליפורניה. כנערי־חוף נראו הם בתל־אביב.
הוו המציל של בנו קנצוסולסקי, אמור הוא,
 והיא, ״טופסי״, בכינוי המוכר בתל־אביב, תיק

ויגלר. רונית הדוגמנית
 הבגרות ואת טובות, שנים כמה ביחד היו הם
בתל־אביב. בחוף־גורדון עשו שלהם

 נפרד. גם שהתבגר והזוג השנים בינתיים.עברו
 ג׳וני בשם ישראלי לבחור נישאה ויגלר רונית

 הצליחה ובכך באוסטרליה, המתגורר ויילד,
 הכיר ,25 בן כיום שהוא אמור, מהצבא. להשתחרר

למישפחת־יהלומנים. בת מולד, רונית את
 שאמור שומעת אני האחרונים בימים והנה,

 ואילו להינשא, עומדים וחברתו קנצופולסקי
 כדי לאוסטרליה חודש לפני נסעה ויגלר רונית

 שהיא מאז כי מבעלה, רישמי באופן להתגרש
 אמריקאי במהנדס להתאהב הספיקה היא נישאה

 התוכניות לפי בארץ. העובד סורר, סטים בשם
לארצות־הברית. לאחר־מכן להמשיך אמורה היא

 רוצה מאוד קנצופולסקי שאמור לי סיפרו ועוד
 מוכנות שהיו ילדות כמה מכירה אני אבא. להיות
 לעשות מתכוון בטח הוא אבל כאב, אותו לאמץ

רונית. לעתיד, אשתו עם זאת
סורד סטים עם ויגלר ,ית
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שטן עמליה
לחדל לקפנץ

 הזאת שהבחורה להודות חייבים אתם אופן, בכל
שצריך. כמו לחיות יודעת

 לרוני קורה מה לדעת רוצים לבטח אתם אבל
 עם מתגורר הזה הסימפאטי התעשיין אז שטן.

 שואלים אתם לבטח אז שובם. ריטה אהובתו,
 ממשיך הוא אז שובם? אילן עושה מה אותי

זרביב. אוראל אהובתו, את לאהוב
 הכל שבסוף מבינים אתם ולעניין, בקיצור

 חיי־ אפילו והמצליחנים, העשירים אצל מסתדר
האהבה.

סילץ ואריה מאירה
אביו של .אשתו־ בח עם חתונה

עד נשוי הידוע, איש־העסקים סילץ, אריה
 חי הוא אבל ילדיו, אם מאירה, עם רישמית יין
פציג, וצא שאותה סוניה בשם אחרת אשה עם

כ״אשתי'. שונות, בהזדמנויות
איש־ הוא גם סילץ, אברהם פילץ, של בנו

 קרה) זה בדיוק מתי לי אמרו התגרש(לא עסקים,
בניו. שלושת אם מאשתו,

תקו או הליכי־הגירושין, בזמן כלשהו, בשלב
 הוא הצעיר. פילץ התאהב לאחר־מכן, קצרה פה
 — אהבה לחפש כדי רחוק ללכת צריך היה לא

 חבר־ של בתה היתה זו במישפחה. היתה כבר היא
אביו. של תו״לחיים

 בעיון, לקרוא צריך לדעתי, הזה, הקטע את
 קלטתי לא אני גם ולקרוא. לחזור ואולי ולאם,
 מה, אבל אותו. לי סיפרו כאשר העניין, את מייד

 שזשלת, הסידרה חסידי כל לפחות או כולנו,
 מישפחתיים בקשרים מתורגלים להיות צריכים
הזה. מהסוג
 של ״אשתו' בת עם התחתן פילץ אברהם אז
 בר־ יפה בווילה ובעושר באושר חיים והם אביו,

 בן, במזל־סוב, להם, נולד באחרונה מת־השרון.
חברתו־ ושל פילץ אריה של משותף נכד שהוא

לחיים.
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אלקטתנית
 בני־הזוג הסתפקו לא הזה שברומאן לי נראה
נוס באמצעים גם אלא האלקטרוניקה, באמצעי

פים.
 איש-העסקים מהארץ ברח אחדות שנים לפני

 את וקבע אלקטרוניקה, גיל חברת בעל גיל, יורם
 אליו עולים היו פעם מדי בשווייץ. מקום־מושבו

ואנשי־עסקים. עורכי־דין סיני כל לרגל
חתי גרושה הזאת לחבורה הצטרפה באחרונה

 של אשתו שהיתה מי שטן, עמליה כה,
שטן. רוני התעשיין

 קרויה שהיא כפי עמלי, או — הזאת עמליה
 קרובות לעיתים לקפוץ נוהגת — חבריה בפי

 לא שזה לי ותאמינו גיל, יורם אצל לביקדים
 לא וגם למס־הכנסה, עריכת־דו״חות של למטרות
 טסה גם היא במקביל אבל מיכתביבנ להדפסת

שם. איבדה היא מה מסקרן מאוד ואותי לניו־יודק,
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חסריה

 עושרם בזכות בארץ מוכרים פרנקפורט יהודי
ביש לסירוגין המתגוררות שלהם, היפות והנשים

 בדרך הן ארצה, מגיעות וכשהן ובגרמניה, ראל
 שני־חלקים חליפות או שמלות לובשות כלל

 יקרים, תכשיטים גופן על ונושאות שחור, בצבע
לבו זאת, לעומת הגברים, ופנינים. זהב בעיקר

 מבוגרים יותר הרבה נראים מאופק, בהידור שים
לדבר. ממעטים כלל ובדרך מנשותיהם,

 יוסל׳ה המולטי־מיליונר הוא מאלה אחד
 של הבן־זוג היה רבות שנים שבמשך בוכמל,

 בבחורה שמו נקשר נפרדו שהם ואחרי לוי, גילה
 חברתו־ למעשה שהיא ז׳אנט, בשם רוסי ממוצא
 חברה עוד יש הזה שלגבר מסתבר אך לחיים.
 נפגשים, הם מתי אותה. מחבב מאוד שהוא אחת,

 יכולה לא אני שאפילו סוד, זה נסיבות? ובאיזה
 זה לכם לספר יכולה שאני מה אבל לגלות.

 למיש־ סטודנטית והיא ברקת, לה שקוראים
 תל־אביב, באוניברסיטת שלישית, שנה פטים,
 בצבע רעמת־שיער בעלת נאה, מאוד ושהיא
באלגנטיות. להתלבש ונוהגת שחור

ביחד, להיות נהנים הם יודעת, שאני מה לפי
 הזאת שהידידות מעדיפים הם ברורות מסיבות אך

חסוייה. תישאר
ז׳אנט וחברתו בוכמן יוסל׳ה

נסיבות? ובאיזה נפגשים, ה□ מתי


