
הביב'

 ביבי שר־החוץ שלסגן לי סיפרו השבוע
 המפורסמת האלמנה עם רומאן יש נתניהו
 לעצמי אמרתי אלבין. גליה והעשירה

 גליה למעשה כי לא, זה ואולי נכון, זה שאולי
 מאשתו גירושין בתהליכי נמצא וביבי פנויה,

 אחד לעשות אפשר ופשוט ׳םלר האמריקאית
אחד. ועוד

 ב־ שהם טוענים שלהם הקרובים החברים
 מנסה שביבי אומרים וידידות. עבודה קישרי
פוליטית. לפעילות אלבין את לגייס
 או פוליטיקה זה אם איכפת לא באמת לי

 יש האם זה: מעסיק שאותי מה ענייני־כספים.
לכך. מעבר משהו
 בהרצליה־ נוסף: משהו לכם אספר אני אז
הים, על המשקיף ענק, בית־קפה יש פיתוח

 מזכירה
חרוצה הבי

המו פשוט הייתי לכם, אגיד מה נו,
מה!

טיפו תל־אביגית למסיבה נכנסתי
 מתכוונת. אני למה יודעים אתם סית,

 בורסה אנשי דוגמניות, חתיכות, הרבה
 ופית- לכולם, מחייכים וכולם וספורט,

לין בא זה אום
 סלאטי׳ש־ שמואל איש־העסקים

 ואשת-החבדה הזמרת של בעלה רון,
מרשי כניסה עשה פלאטו״שרון, אנט

 שלו, העמודה המזכירה של בחברתה מה
 באו הם שאולי חשבתי אז חורי. קלרה

בש כשהסתכלתי אגל בענייני-עבודה,
 לפגות 2 כמעט כבר שהשעה וראיתי עון

 הכי- המזכירה שגם לעצמי אמרתי בוקר,
 כאלה, בשעות עובדת לא בעולם חרוצה

 אסור שלמזכירה אמר מי - מזה וחוץ
שלה! הבוס בחברת למסיבה לבוא

 כמה עמדו לידי הכל. לא זה טוב,
 נראית אנט מדוע אותי ששאלו חברות,
הבג התיסרוקת, הערב. משונה כל״כך

הס אז אנט. אותה לא זו המבט, דים,
 הרב הדימיון שלמרות לחברותי ברתי

ב העומדת הבחורה לקלרה, אנט בין
 היא פלאטו-שרון ליד נחישות כזאת

הנאמנה. הרעיה ולא המזכירה,
ו אחת לידי עברה המומה, ובעודי

 ימים כמה כי חידוש, לא שזה לי אמרה
בר. בסושי ביחד נראו הם לכן קודם

 שלי החברות בין כמובן, חקרתי, אז
 מהן, אחת פלאטו-שרון. הגברת איפה
 סביון-והסבי- לענייני השפיונית שהיא

 כדי לפאריס, טסה שאנט לי גילתה בה,
 שלושה לכבוד מלתחתה את להגדיל

 - בביתה עורכת שהיא אירועים
לכ מסיבה לבנה, מסיבת־יום-הולדת

 גדול ואירוע-התרמה שלה התקליט בוד
סביון. לויצ״ו
 החרוצה שהמזכירה בטוחה כבר אני
באו מעניינים עיסוקים לעצמה תמצא

המסי תתקיימנה שבהם מועדים, תם
 היכן לדעת מעניין אותי אך האלה. בות

חשובים. ימים באותם בעל־חבית יבלה

שימחה
בבריברק

ו הזה, בתינוק בו, רצתה כל-כך היא
 ניסיונות כמה אחרי בקלות, לא בא. הוא

 בולקא, עירית ולא״מוצלחים. עצובים
 בבני• בעלת-תשובה כיום זמרת, פעם
 בלבד, נשים של קהל לפני וזמרת ברק

 את במזל־טוב שעבר בשבוע ילדה
 שלו מהסבא שמו את שקיבל ברוך,

 מוש־ ישראל המהנדס האבא, מצד
קוביץ.
 בריא לאוויר-העולם ייצא שברוך כדי
 בשמירת״ לשכב עירית נאלצה ושלם,
 מהם חודשים, תישעה במשך הריון

 היא הרב בעצת בבית־החולים. שלושה
 את והפתיעה בסוד, ההריון את שמרה

הבי חזרה כאשר והחברים, השכנים כל
 קילוגרמים של עודף עם התינוק, עם תה

 ובני- בדרך־כלל. הדק גופה, על רבים
ושמחה. צהלה ברק

,השריש
בחבורה

שובר־רבבות שר עתיד

נתכיהו ביכי
בלונדית ד״לח

 אחר־הצ־ בשעות ושם, הצוק, לו שקוראים
 שלא מי כל נפגשים המוקדמות, והערב הריים
למ כמוני, הרכלנים כל אותם שיראו רוצים

 קרובים, ידידים לי שיש לעשות מה אבל של.
 דיילת בחברת שם יושב נתניהו את שראו

 מגוון קארה תספורת עם בערך, 30 בת אל־על
 והביבי אנשים, כמה עוד איתם וישבו בלונדי,

 מבטים החליפו שלו הבלונדית והבייבי הזה
מס ליושבים נראה זה לפחות, כך, אוהבים.

 להם שייך העולם כל כאילו נראה וזה ביב,
בלבד.
 לבלבל להפסיק מביבי מבקשת אני אז
 במישור והותר די זאת עושה הוא כי אותי,

 נהיה הרומנטי שבמישור לפחות אז הפוליטי.
ומסודרים. מעודכנים

שימ — ורשה בגטו היו חברים שלושה
 ויעקב גרינבאוס מנדל הולצברג, חה

 קשר על ושמרו ניצלו, שלושתם אייזנר.
 זכו גם שלושתם השנים. כל במשך ביניהם

 כאבי־ הולצברג שימחה חלקית: לתהילה
 שמו את ששינה גרינבאום, מנדל הפצועים,

את שחיבר מצליח סופר הוא גריי, למרטין

אייזנר (״ג׳ק״) יעקב
לוהט רומאן לאחר חתננה

 אייזנר ויעקב ביתי, בני כל בשם רב־המכר
אייזנר. ג׳ק ההוליוודי המפיק הוא

 מתגורר גריי בארץ, מתגורר הולצברג
בארצות מתגורר המפיק, הוא ואליזנר בצרפת

גיזעי שלאגר יש אוליארצ׳יק לאלון
 שבהחלט — חדש בחנר לשמנה בא —

 קוראים החדש לבחור הזה. לסיפור מתאים
 היא הזה, במיקרה והשכונה, שגיא, הרן
מה. אלא תל־אביב, הגדולה, העיר

תמי שיזפון בלונדי, שיער — )25(שגיא
גובה מטר 1.80ו־ כחולות־ירוקות עיניים די,
 מקיבוץ־מולדתו, העירה לא־מזמן הגיע —

 בעסקים מוגברת פעילות מגלה והוא גניגר,
ובאהבות.

 הוא חבר עם יחד הפלז׳ר: לפני ביזנס קצת
 ולסועדים. למיסעדות ורדים אלפי כמה מכר

 יבוא למען הפרחים את עזב הוא ואחר־כך
 חלק לקח הוא זה בשלב תכשיטי־זהב. ושיווק
 סצינה — מזויין שוד של בסיפור פעיל

 שני בסרטים: רק יום אותו עד ראה שכמותה
ברעננה בחניון ממנו שדדו במסכות שודדים

 בשנה, רבות פעמים ארצה מגיע אך הברית
השני. ביתו את בישראל ורואה

 1 את לאשה יישא הוא בערב השלישי ביום
 ,רבת־מש־ בחתונה שרייר, שרה אהובתו,
בהרצליה. דניאל במלון שתיערך תתפים

 ,לאב בת ,32 כבת פולניה, היא שרייר
 אייזנר למענו. שהתגיירה קתולית, ואם יהודי

 , ילדים לשלושה ואב גרוש הוא פלוס 60ה־ בן
בוגרים.

,עבודתו במיסגרת זה את זה הכירו השניים
 למסד החליטו לוהט רומאן ואחרי אייזנר, של
ביניהם. מערכת־היחסים את

 להינשא רצה הוא ציוני, היותו למרות
 זאת היתה אך בארצות־הברית, צנוע בטכס
הח את לערוך עליו שלחצה הצעירה אשתו
 , מעגל לסגור כדי אולי בארץ־הקדוש, תונה

שלה. בתהליך־הגיור
 : בשם שנולדה שרייר, שרה של חייה סיפור
 לא ואני ביותר, מרתק יוהנה, הקאתולי

שלה. מהחיים סרט יעשו עוד אם אתפלא
 גם יש ויפה, ורוד נראה שהכל למרות

 , המפיק של הילדים נעימים. כל־כך לא קטעים
 מסיבות הזה, מהקשר מתלהבים כל־כך לא

 ,מכיוון יסתדר, הכל הזמן עם אבל שונות.
 כדי מבוגר די כבר הוא שלהם שהאבא
 , נראה לא זה אם גם לו, טוב מה להחליט
לילדים.

 בהתחלה דולר. אלף 100 בשווי תכשיטי־זהב
 שזה הבין במהרה אבל להתנגד, ניסה הוא

מבוטח. היה הוא למזלו, לו. כדאי לא ממש
 פאב חבר, עם יחד פתח, הוא שבועיים לפני

על ,1אנש הנקרא הירקון, ברחוב

שגיא הרן
ל...־ חמה ,אתה

 ציפור־ הוא חדשה להודעה עד ״לאן־שהוא״.
 הצה־ עד ישן בלילה, עובד״מבלה — לילה
נדל״ן. בעיסקי מזלו את מנסה ואחר־כך ריים,

 גדול עתיד לו יש דעתי שלפי הבחור,
 מי מכל לשמוע רגיל כבר שובר־לבבות, בתור

 החלטתי אני ל... דומה אתה אותו: שפוגש
 וז׳ראר נולטי ניק של תערובת שהוא

 כבר לו שהדביקו שמעתי אבל דפארריה,
 אמרה אפילו ואחת ג׳ונסון, לדון דימיון

 כולל דה־נירו, לרוברט כמו חיוך לו שיש
בלחיים. גומות־החן

 הפאב של לפעילותו הראשון מהערב כבר
 אינו אחד שאף לנה, עם רומאן להרן יצא

 בת חטובת יפהפיה שם־מישפחתה, מה יודע
 תואר בעלת רוסי, ממוצא אמריקאית ,23

רפי של כיחצנית העובדת ובפירסום, בשיווק
שאולי.

 פאב בעלי ידידים, עם לפתיחה הגיעה לנה
הח ומייד הבלונדי, החתיך את ראתה אחר,
מה לבאר, ניגשה היא בעניינים: להיות ליטה

 משקאות, למזוג והתחילה הבאר־מן של צד
הלחץ. על להקל כדי

 גם יפה, גם הבנאדם? צריך יותר כבר ומה
אוהבת. גם לעזור, אוהבת גם חכמה,
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