
 הזאת, לעידית ענייני־תרניח. על גתבה והיא למור, עירית קראו
 בדירה מתגוררת היא אך חגר, יעי וחתיכה, גחמדה בחורה שהיא

שותפה. עם יחד
המתמ הגברים שאחד שותפתה־לדירה לה אסרה שעבר בשבוע

נמישקפת. בה לעפות נוהג שממול בבניין רדים
 מאוד* כעסה היא נכוו, באמת שהדבר לדעת ליצור כשנכחה

 לה שיש אותה הרגיז ונורא לה, שמציצים אוהבת לא היא כי מאוד,
לא-תרבותי. כזה שכן

 למישסרה וסילפנה פעמיים חשבה לא הזאת הבחורה בקיעור,
 השבירה לה שענתה האדיבה השוטרת אז לה. קרה מה לה ושיפרה

 לשלוח מוכנה היא אבל במישקפת, לעפות עבירה אינה שזאת לה
אותו. להזהיר גם ואולי כוומתיו, את לגדר כדי השורד לשכן שוטר

 העיתונאית - והשניים השוטר, הגיע שעות כמה בעבור ואכן,
השכו־בעל׳המישקפת. של לדירתו העפילו - ונעיג־החוק

 כמה לתגובותיה דומות היו לא ותגובותיה עבעים, מחליפה שלצידו
 הכתבים כאחד המציצן את זיהתה פשוש היא לכן. קודם דקות

 עמוקים מאוד בדברים העושק כתב בעיתונות, ביותר הבכירים
 נפגשים היו הם יותר הרחוק בעבר כי ידעה גם היא ומשובבים.

העיתונים. ממערכות באחת כקולגות
בחב לדירה, נכנשה היא הראשון, ההלם את עבדה שהיא לאחר

 מישקפות, של גדול אוסף השניים ראו ושם כמובן, השוטר, של רתו
 הירוק, לקו מעבד המתפשטות בנשים גם לצפות אפשר שדרכן

חזה. בתחביב וזמן כסף הרבה השקיע העיתוגאי-הסעיען
 לעיתונאית יציק שלא אותו והזהיר נו-נו-נו, לו עשה השוטר
עיניה. שראו ממה המומה הביתה, חזרה ולינוד המושכת,

 היא לה. תשלחו מוזרה, קעת היתה באחרונה התנהגותה אם
מהעניין. בטראומה פשוט

ת צ נשו ק
 מוכרת תל־אביבית דמות היא סלע מנינה

 זאת והעושות לבלות, האוהבות מאותן למדי,
 ועם הכי־אלגנסיות בשמלות לבושות כשהן

 ,39 בת בלי, גרושה היא טיפוח. מקסימום
 מלמדת היא הפרנסה של ומהצד קצוצה, בלונדית

מהירה. וקריאה לשון בתיכון
 מכפי זמן מדי יותר לבד. זמן איזה ודתה היא
 לא. כבר היא עכשיו אבל לעצמה. מאחלת שהיא
שלה, הטעם את שידעו משותפים, ידידים דרד

 בן־גילה, שטיינברג, יורם הד׳׳ר את פגשה
 באחרונה שהגיע לחקר־דם, מומחה ונאה, גבוה

 בארצות־ אחדות שנים של שהות אחרי לארץ,
הברית.
 ביחד. הרבה מבלים והשניים ויפה, טוב הכל

 נשוי, קצת הוא הדוקטור קטנה: בעיה יש אבל
 פנינה, ילדיהם. שני עם באמריקה, עדיין ואשתו

 בסופו לטובתה, יסתדר שהכל מקווה אופן, בכל
מתשומת־לב נהנית היא ובינתיים דבר, של

עזריה דויד
ו ת1םילחמ יותר .אין

 אוהב, אני אוכל איזה הזמן כל להסביר צריך לא
 והחגים,״ השבתות את להעביר אוהב אני איר או

 יותר אין ברור, הכל .עכשיו עזריה, הד״ר אומר
מילחמות.״

 ביקשתי הכלה, של יופיה על ששמעתי אחרי
 גמור. בסדר היה זה מצירו שלה. תמונה מהדוקטור

הסכימה. לא שכמותה, צנועה היא, אבל
סלע ופנינה שטיינברג דרס הד״ר

ת1י1ודתות1ל אין שד
 למישהי, רופא לתת שיכול מזו מהרגיל, גדולה
 בבית־החולים לעבוד שהתחיל שיורם, מכיוון
שלו. לוח־התורנויות את קיבל לא עדיין קפלן, אי־הבנה

שקפת !העוו כו עם שמסור בדירה המי
לאשכנזיות

 לעצמם והעושים המתגרשים, גברים ישנם
 התפרפרויות המון עם שנים, כמה במשך חגיגה

 מה על עצמם את לפצות כדי לפלירט, מפלירט
 כאשר — שהפסידו להם שנדמה או — שהפסידו

נשואים. היו
 הד״ר הוא הזאת לקטגוריה שייר שלא אחד

 הומיאופאתית. לרפואה מומחה עזריה, דויד
 שנה לפני התגרש ,43וד בן הסימפאטי, הדוקטור

 עד גמור, בסדר בחייו.שהייתה תקופה וסיים וחצי
אומר. שהוא כפי לא־בסדר,' מאוד להיות שהפכה
 אשכנזיה, היתה האקסית ספרדי. ממוצא הוא
 מרים. ויכוחים גרר היום־יום בחיי דבר כל וכמעט

 במקרר שמה היא כשר, בית על לשמור רצה הוא
הלאה. וכן בשר־חזיר,

 שהספיק לפני עוד גירושיו, אחרי אחדים ימים
 האשה את פגש הוא בודד, עצמו את להרגיש
 להתאמץ צריך היה לא עזריה הד״ר .2 מיספר

 אליו הגיעה היא — אותה למצוא כדי מדי יותר
 מתרגם מחפש שהוא ששמעה אחרי למירפאה,
 לאור, מוציא הוא שאותו הירחון עבור מצרפתית

ואסתטיקה. בריאות בנושאי יפים, וז״ם
 המתרגמת של שמה זה — דניאלה כאשר

 פציינטית, שהיא חשב הוא למישרדו, נכנסה —
 השיגרתיות: השאלות את אותה לשאול והתחיל

טוב, מרגישה שהיא שמע שהוא ברגע גיל. שם,

ששים
חיים

ורהיטים

 התחיל הוא אחרת, מסיבה אליו באה והיא תודה,
 בעצם שהיא וראה בחולה, כרופא לא בה להסתכל

 חשוב מאוד שהפך ומה ).30(וצעירה עדינה יפה,
ספרדי. ממוצא היא נישואיו: כישלון אחרי לו,

 הם שעבר ובשבוע רגע, באותו החל הרומאן
אני לאשכנזיות, הכבוד כל עם ,עכשיו, התחתנו.

 — ובחרל בארץ נכון יותר או — בארץ יש
 הגברים לשני השם. אותו בעלות מישפחות שתי

 קוראים הנשים לשתי דרורי, מרדכי קוראים
אלון קוראים הבנים ולשני דרורי, שולמית

 שהתגורר ישראלי, דיפלומט היה דרורי מרדכי
בפאריס אלון. ובנו שולמית אשתו עם בפאריס

רהיטים מעצב א1וה עליה־ .עשתה היא

 סרנסואה הנשיא של הדוברת את הכיר הוא
 והתחתן שולמית מאשתו התגרש הוא מיטראן.

 ישראל כשגריר מכהן הוא וכעת הדוברת, עם
באיטליה.
 התעשיה כנציג כיהן השני דרורי מרדכי
 שב מכן לאחר אחדות ושנים בבריסל, האזוירית

מישפחתו. בני עם ארצה
 ושל הדיפלומט של כהונתו שנות כל כמשך

 ובילבולים טעויות היו האוזירית התעשיה נציג
 דרורי, מישפחות בני של הפרטי הדואר לגבי
בבדיחות־דעת. לעניין התייחסו כבר והכל

 של בנו דרורי, אלון הכיר חודשים כמה לפני
לשעבר, האחירית התעשיה נציג דרורי מרדכי

 בשם ישראלית לאם בת קרדומה, ויויאן את
 קרדוימה, וילמור פיליפיני, ואב ירוחם רינה

 1967ב־ ארצו. מטעם בדיפלומט בארץ ששירת
 ואחרי קפריסין, באי והאשה הדיפלומט התחתנו

לפיליפינים. עקרו הם שנים חמש בארץ שחיו
 ולפני בפיליפינים, הוריה עם התגוררה ויויאן

 לומדת היא וכעת עליה״ היא,עשתה שנים שלוש
דרו אלון תל־אביב. באוניברסיטת מדעי־המדינה

 בצלאל בית־הספר את גמר ויויאן, של בן־זוגה רי,
 בסיגנון רהיטים מעצב הוא וכיום בירושלים,

 חברתו בהשפעה אולי מינימליסטי, איטלקי
 בגילם, לזוג־צעירים כיאה בינתיים, האקזוטית.

ורהיטים. חיים עושים הם

נוראה
 בעניין חדשות התפתחויות שיהיו לכם אמרתי
 שעבר בשבוע לכם סיפרתי שעליה — המכונית

 ודוגמנית, מלכת־יופי וכסלר, דנה של —
 איציק הצעיר לאיש־העסקים כיום הנשואה

 מקורו מהעניין גדול שחלק מסתבר אז ססקטור.
 בפרשה: המעורבים הידידים שני בין באי־הבגה

 ספק־ איציק והאחר תוסיה־כהן מומי האחד
 הצדדים ששני מעמיק בירור אחרי מסתבר טור.

 התקרית שגרמה אי־הנעימות בגלל בהם, חוזרים
 סיפר שהוא טוען ספקטור איציק ביניהם. הזאת

 מומי ואילו הרכב, מצב על תוסיה־כהן למומי
לו. שנאמרו כפי הדברים את הבין לא שהוא טוען

 מסתבר השתנתה. הגירסה הכסף לגבי גם
 בגובה צ׳ק מזכירתו אצל השאיר ספקטור שאיציק
 לחו״ל ונסע מאחר אך ממומי, שקיבל הסכום

 את להעביר מזכירתו מיהרה לא בענייני־עסקיו
 שספקטור, חשב וזה תוסיה־כהן. למומי הכסף
הכסף. את לו להחזיר מוכן אינו ידידו,

 ספקטור, לבני־הזוג שמקורב שלי, קרוב ידיד
 הפרשה, לגבי אותם ושאל במסיבה בהם פגש

 הדברים את לו אמר שספקטור מספר זה וידיד
 לרמות ניסיתי לא מעולם! דברים היו .לא המןים:

 מכוני־בדיקת־רכב, של בעידן היום, כי מומי, את
 שרמאות מכיוץ כזה סיכון לוקח לא אחד אף

ראשונה. בבדיקה לגלות קל הזה מהסוג

א*

ה ססקטור ואיציק ובסלר ת
המזכירה אצל היה הציק

 עוול לא על הוכתם שמי כי מהפרשה, .נפגעתי
 מצטער ואני ישר, כאדם בחברה מוכר אני בכפי.
 העניינים!״ התגלגלו שככה

 תוסיה־כהן? מומי הפרשה על אומר ומה
באי־הב־ שמקורו הזה, שהסיפור מצטער .אני

לעיתונות.״ הגיע נה,

והיפהפיה הכדורגלן
ב, המועל מכוכבי שאחד שמעתי אבי  האחרון בזמן לו משתובב ואב, נשוי תל׳
יכה. צעידה של הקבועה בחברתה ומועדונים, פאבים מיני בבל נבוהה בתדירות

 מנשה ואינו לאשתו חשבון עושה לא צעיר, בגיל שהתחתן שהכדודגלן, לי אומדיס
האלה. הלא־נעימות הבשורות את תשמע היא ממני לא אבל שלו. חיי־הלילה את להשתיר


