
 שנים הרבה לפני אבל זאת, יודעים רבים לא
 עיתונאית עם נשוי קראום שמדליק הזמר היה

 המנוח העיתונאי של בתו רון, שולמית בשם
אגודת־העיתונאים. ממייסדי רון, משה

 מהזמר גירושיה אחרי נישאה לא רון שולמית
עיתונאית. לקאריירה עצמה והקדישה הבוהמי,
נישואין, ללא ילדה, היא־ בדיוק שנה 13 לפני

 שלו הבר־מיצווה טכס את שחגג מריאל, בנה את
 רבים וקולגים חברים בנוכחות בבית־העיתונאים,

האם. של
זרוק, בסיגנון בדרך־כלל, הלבושה, שולמית,

ה ש ת מע מכוני ב
 לקחו וגם יחדיו לבלות שאהבו טובים, חברים בשני מתחיל הזה הסיפור

אי בקיצור, זו. עם זו התיידדו שלהם הנשים וגם משותפים, שיעורי־טיס
דיליה.

 אליהו הוותיק הייבואן של בנו ספקטור, איציק קוראים הראשון לגבר
 הזוג וכסלר. דנה ואקס־מלכת־היופי דוגמנית עם נשוי הוא ספקטור.

בסביון. מהודרת בווילה מתגורר הזה העשיר
 תוסיה־כהן למישפחת בן תוסיה־כהן, שלמה קוראים השני לגבר
 עשיר, לא הוא הטוב, לחברו, בניגוד אך נשוי. הוא וגם והמפורסמת, הוותיקה

בהרצליה. הנחמדה רעייתו עם מתגורר והוא
 חבריו בפי מומי המכונה שלמה, לחברו, ספקטור איציק סיפר הימים באחד
 לה ולקנות לאשתו, שרכש מכונית־הנזלף את למכור רוצה שהוא הקרובים,

לאשתו. הגולף את לרכוש חושב שהוא לו אמר מומי ואז חדש. רכב
 וספקטור הרכב, מצב מה ספקטור איציק את שאל הוא הרכב רכישת לפני

 מומי אז קטנים. תיקונים כמה לו היו ועוד קטנה, מכה קיבל שהרכב לו ענה
 הידידים ושני הגולף, עבור הסכום את ספקטור של לידיו שילשל תוסיה־כהן

בלחיצת־יר. נפרדו
 נדהם. הוא הבדיקה תוצאות את וכשקיבל למוסך, הרכב את לקח מומי
בלשון־המעטה. תקין, הכי לא ומצבו תאונה, הרכב עבר לטענתו

 וגם הסבר, וביקש ספקטור, איציק הטוב, לחברו צילצל ההמום תוסיה־כהן
בשלילה. נענה לדבריו אך בחזרה. כספו את דרש

 ושם בסביון, ספקטור של לביתו הגולף את הסיע לוותר, שלא החליט הוא
 איש־ עם משא־ומתן מנהל הוא מאז הבית. ליד חונה אותה השאיר הוא

ספקטור. הצעיר העסקים
 ישירות נכנסתי ספקטור, מישפחת מידידי דווקא הסיפור, את כששמעתי

תוסיה־כהן. של לביתו ודרינג־דרנגתי גבוה להילוך
הזה." מהעולם המרחלת, זאת מומי, ״שלום

עניין?״ באיזה מבין? לא אני ״מי?
 מציאת לא שהיא במוסך שגילית זו לאשתך. שקנית הרכב ״בעניין

השנה.״
לבינו." ביני זה לעיתונות. עניין לא זה ״תעזבי,

לסדר־היום.״ זה על עובר שאתה לי תספר אל זאת, ״בכל
 בטוח אני אבל אותי. לסדר ניסה שלי טוב שחבר זה בי, פגע שהכי ״הדבר

בו.' יחזור עוד שהוא
 ואמרו לסיפור, המקורבים אנשים להרבה דרינג־דרינגים עשיתי בינתיים

בעיתונים. רעש הרבה עם בבית־המישפט, להיגמר עלול עוד שזה לי
זה. על להגיד ספקטור לאבא יש מה מעניין

וכסלר דנה אשתו, עם ספקטור איציק
לאשה חדשה סבונית

רון שולמיתבנתניה הרנמי□
זרוק בסיננון

 הנוכחים כל את הפתיעה ובטריקו, בג׳ינסים
מהממת. בשימלת־ערב

 הזמר את אך שם, הסתובבו מפורסמים הרבה
ראיתי. לא קראוס שמוליק

 טל והכדורסלן־בעבר בהווה אוש״העסקים
הק בכל ביותר נמוך פרופיל על שומר ברודי

 רונית מאשתו פרידתו מאז הפרטיים. בחייו שור
 בעלת שלמון, לאה באשת־הספורט שמו נקשר

 הסתיים הזה הרומאן גס אך מכון־כושר־ובריאות.
מזמן.

 לחגית ויותר יותר צמוד נראה הוא השנה
 בר־ בבורסה כממיינת־יהלומים העובדת פורת,
 עם לבלות נהגה חטובה, בלונדית חגית, מת־גן.
 במסיבות השניים נראו ולעיתים באילת, אהובה
מהעיתונות. ריחוק על לשמור הצליחו הם שונות.

 החלטתי אז במפתיע. נפרדו הם שבוע לפני
הנאה. לממיינת דרינג־דרינג לעשות

 שנפ־ שמעתי המרחלת. זאת חגית, ״שלום,
רדתם."

״נכון.״
נפרדתם?״ ״ולמה

 לשם שגם לעצמי אמרתי נבהלתי. ממש אז נתניה. בעיריית אי־סדרים שיש שמעתי
 בעיר־היהלומים. רומאנטיים לאי״סדרים שהכוונה לי הסבירו אז השחיתות, הגיעה
כן: הולך זה

 לימור. בשם בחורה עם הנשוי אלהרר, אבי בשם חרוץ דובר יש נתניה לעיריית
 הדובר אלהרר, הכיר לא-רב זמן לפני בנפרד. חיים הם מעשה אן הבית, באותו גרים שניהם

 למישפחת״יהלומנים בת והיא בעירייה, עובדת היא שגם פרידמן, אילנית את הפעלתן,
גרושה. היא גדול: פלוס עוד לה יש ביותר. עשירה

 חן מוצא שהוא מפני אולי לחיזוריו. נעתרה והיא אחריה, לחזר התחיל אלהרר אבי אז
עירוני. למשבר לגרום שלא כדי ואולי בעיניה,
 לו ומחכה השובב, לבעלה אמונים שומרת לימור, אשתו, זאת, לעומת ביחד. הם מאז
הביתה. שישוב

 ביותר הטוב הדבר שזה למסקנה הגענו ״כי
 ביותר." טובים ידידים נשארנו אבל לשנינו.
 יהיה?״ ״ומה

טוב!" ״יהיה

1□ ח דנ
□ לי ב א

איש־ה־ על לכם סיפרתי שבועיים לפני רק
שימ מחברתו שנפרד אכסלרוד, אילן חברה
 כמה בן ארוך רומאן אחרי שומשום, המכונה חה,

שנים.
ובניו־ בישראל לסירוגין המתגורר אכסלרוד,

 ביותר, מבוקש מיצרך שהוא במהרה גילה יורק,
 בחורה עינו את צדה הגדולות המסיבות ובאחת

הצ העובדות אחת שהיא כץ, אלית בשם נאה
אחר היא כלומר, נימרודי. יעקב של מודות

שבב רשת־המלונות של ולחברות לתדמית אית
 בכמה אכסלרוד מאילן הצעירה אלית, עלותו.

 ובכלל בספורט, הרבה גם עוסקת טובות, שנים
 אב־ איש־החברה וגם מהחיים. ליהנות יודעת )

מבטיח. די צירוף שזה נראה אז כזה. הוא סלרוד
 עסוק אכסלרוד שאילן הוא שקרה מה אך
 כל־כך לא והוא אבלים, בניחום השבוע כל במשך

 שנחכה מציעה אני כץ. לאלית להתפנות יוכל
העניינים. יתפתחו איך לראות כרי שבוע, עור

פורת חגית עם בדודי טל
...1לשנינ ביותר הטוב הדבר .זה

כץ אלית
שבוע עוד שתחכה


