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הבית את עזב הארוף
 האלוף צה״ל, של המח־יעיו אגף ראש
 את שעבר בשבוע עזב שחק, אמנון
הלאו בספריה העובדת דליה, אשתו
 ואת באמנות, שני תואר בעלת מית,

בירושלים. ביתם
 ה־סני שנות באמצע הגאה, האלוף

 האחרונות השנים בארבע ניהל שלו,
הצ הכתבת זלמגר, טלי עם רומאן
 באמצע גרושה דבר, היומון של באית

סג. בגיל לבת אם שלה, 30ה-
 ביחד, הרבה נראו וזלינגר שחק

 הסו- שלהם, והרומאן שונים, באירועים
 בצה״ל. מדובר סיפור היה די-בביכול,

 שלב באיזשהו בצה״ל. רק לא בעצם,
 ארובה תקופה לדליה. גם הסיפור הגיע
 היא שכו הרגע הגיע אבל הבליגה, היא

ככה. להמשיך אי״אפשר זהו, החליסה:
 רפופורט, עזריה של בתו היא סלי

 של ובת-דודתה לשעבר, איש-הרדיו
 שחק, האלוף את לב. עדנה הזמרת

 הכירה היא ילדים, לשלושה אב שהוא
עבודתה. במיסגרת

לסי הפך שלהם הרומאן כאשר כיום,
 שהיא יודעי־דבר משערים גלוי, פור

 תמשיך ולא בעיתון, אחר תפקיד תקבל
 בך הצבא, צבאיים. אירועים לסקר
 בן־ של הבלעדי עיסוקו יישאר נראה,
זוגה.

 מחליף לחפש התחילו כבר בדבר
 העיתונאי הוא המועמדים ואחד לסלי,
רועי. נתן

שריקת״
הסיום

הי מאמן־הכדורסל מליניאק, אריה על
 על בטלוויזיה פעם מרי המדבר האיש דוע,

הסי אז שמעתם. בטח הזה, הפופולרי הספורט
עליו. הוא פור

 לו היתה כשבועיים, לפני הערבים, באחד
 תל־אביבית. גרושה עם פגישה־עיוורת

 שני רק עליה ויודעת אותה, מכירה לא אני
חכ שהיא ושנית, יפה, שהיא ראשית, פרטים:

 תואר עכשיו עושה — דוקומנטים בעלת מה
באוניברסיטה. שני

 הפגישות־ במרבית כמו השניים, בין הקשר
 משותפים, ידידים באמצעות נוצר העיוורות,

 בעיני זה חן למצוא עשויים שהשניים שחשבו
ולהיפך. זו

 חצי־ היתח שהפגישה אולי, לומר, אפשר
 כבר ראתה הצעירה שהאשה מכיוון עיוורת,

וש בטלוויזיה המאמן־הפרשן של דמותו את
 בהחלט ושמעה שראתה מה קולו. את מעה
לבדוק רק לה נותר ועכשיו בעיניה, חן מצא

זלינגר טלי
אחר תפקיד

שחק אמנון
בלעי׳ עיסזק

כמו
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 כמה לפגי שלי גילוי היה הזה הסיפור

 במסיבה בהם כשפגשתי כעת, אך חודשים,
 אתכם לשתף שלא יכולתי לא אכסקלוסיבית,
הזה. יוצא־הדופן בסיפור־האהבה

ישר מעשירי אחד גיטר, בבנו מדובר
המנוחה, בתו שם שעל ונדיב, חם יהודי אל,

 בתל־ העירונית הסיפריה קרויה אריאלה,
אביב.

שנת לפני התאלמן אוהב־חיים, הזה גיטר
 כיום היא לחיים חברתו אלים. מאשתו יים

 בן־ עובד של אלמנתו בן־עמי, אילנה
 נתניה הערים ממקימי רב־פעלים, איש עמי,

מע בעיתון בעבר ומבעלי־המניות ואשדוד,
 לנדאו, לאלי נשואה ליאורה, בתם, ריב.

הרצליה. ראש־עיריית
ובן־עמי, גיטר הזה, הזוג בני את כשרואים

 הרבה ביחד חיים כבר הם כאילו נראה זה
שנים. מאוד

אחת
צנועה

 על לכם לבשר שמחה ממש אני סוף־סוף
הקיץ. שתערך גדולה חתונה עוד

גיטר ובנו בן־עמי אילנה
יחד זמן הרבה הם כאיל! ראים1

מלבה ומקם שטיינר חני
המתאימה הבחורה עם רק חתונה

ה הגדולות, מההוצאות מודאגת קצת אני
האי לכל ומתנות תילבושות בקניית כרוכות
 רעש, צבע, מוסיף קצת זה אבל האלה, רועים
מסביב. סיפורים והרבה

 של האחרונה מלכת־המים שטיינר, חני
 38ה־ בן מלכה מקם והמיסערן הזה, העולם

 במלון שיתקיים חגיגי, בטכס בקיץ נישאים
ה שהוויכוחים נראה בהילטון. או אבריה דן

 לערוך היכן השאלה על זה שלהם אחרונים
החתונה. את

וחצי. שנה כבר ביחד יוצאים ומקס חני

מליניאק אריה
שלך?״ ח״־המין ״איך

 רק ולא במציאות, גם ומעניין נחמד הוא אם
המסך. על

 ישב הגרושה, של לדירתה הגיע מליניאק
 בוודאי שהיא משהו, שתה בסלון, הספה על

לו. הגישה
 שלה שהאורח למארחת התברר במהרה די
 שאלה היא הגדולים. הדברנים עם נמנה איננו
 איכשהו גרמה בו, התעניינה שאלות, אותו

 יש אבל שאפשר. כמה עד לקלוח, לשיחה
שיתוף־פעולה. אין כאשר לזה, גם גבול

יכ לא היא השאלות, כל לה נגמרו כאשר
 דווקא אתה ״בטלוויזיה ואמרה: להתאפק לה

משהו?״ אותי אתה גם תשאל אולי גדול. רברן
 היה זה לה? ענה הוא חושבים אתם ומה
 לשאול יכול כבר אני ״מה כך: בערך משהו
שלך?״ חיי־המין איר אותר?

 מכלום, טוב יותר היא כזאת שאלה לדעתי,
 להתחיל בהחלט אפשר המתאים ובמצב־הרוח

 ראש היה לא לגרושה אבל בנושא. ולהתעמק
 שיותר מה ייגמר הזה שהערב רצתה היא לזה.
מהר.

 בדיוק זה מישחק־כרורסל, היה זה אילו
השו של לשריקת־הסיום המתאים הרגע היה
פט.

ומס צילום כדוגמנית העובדת שטיינר,
הח הלר, יוסי עם רומאן בעבר ניהלה לול,

הא ועם ברקי, מיכאלה של הנוכחי בר
לש משתדלת תמיד היא איקו. חיים מרגן
מצליחה. וגם האישיים, חייה את בצינעה מור

חב שמרבית רווק, הוא מקס, חברה-לחיים,
 אותו להקניט נהגו הזמן וכל נישאו כבר ריו

 עם רק להם: אמר תמיד מקס הזה. בעניין
או מצא שהוא נראה אז המתאימה. הבחורה

תה.


