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אחת בסירה שה1שר
 סיפור בלי השבוע את להעביר אפשר איר

 מהסיורמה מאנה רוני כן וניקי, רוני על
 ומלכת־היופי בת־זוגתו הלפרין, וניקול

שלנו.
 הצהרה על סיפור פירסמתי שבועיים לפני

 מתכוננת לא שהיא שאמרה ניקול, של
 שהיא אמרה ושהיא מאנה, רוני עם להתחתן

 דברים מיני כל ועוד לאהבת־חייה, רק תינשא
התקשרו בני־הזוג פירסמתי. ולא כתבתי שלא

 כאן עד לתפקיד. שהתנדבה בריר, שרון
ה השתלשלות לגבי מסכימים הצדדים כל

חילוקי־דיעות. יש ההמשך לגבי עניינים.
 טוענים אבידן־בריר מישפחת בני

 שהיא להם ואמרה ליבה, את שפכה שהמלכה
 היא אך מהסינרמה, בן־זוגה את לעזוב רוצה

 בעיר מכירה לא היא כי זאת, לעשות חוששת
 ואילו בודדה. חשה והיא אחד, אף הזאת

אותה הסיתו שמארחיה טוענת ניקי, המלכה,

וגרושה
 לב. יש לקצמי־מישטרה שגס מסתבר

 קצין־מישטרה יקים, אהרון למשל,
 מעורב שהיה בהווה, פרסי וחוקר לשעבר

 נחקר שבה המפורסמת הלילית בפגישה
 שלמה על־ידי לא״חוקיות בנסיבות עד

ומראשי חבר־בנסת שהיה מי עמר,
אגד.

 הספיק בפגישה, שהשתתף יקיס,
 רבים לבבות ולכבוש מאשתו להתגרש

ת בקרב בחיפה. החתיכו
 צעירה הכיר הוא חודשים כמה לפני

 הספיק כבר הוא והשבוע רונית, בשם
 יומית בפגישה חבריו. כל את להדהים

 בנישואין מתחתן שהוא סיפר הוא עימם
רונית. עם אזרחיים

 אזרחיים! למה כמובן, שאלו כולם אז,
 והיא כהן, שהוא להם הסביר יקים

גרושה.
סוב. במזל שיהיה אז

רא־ניצח׳ משורש
שר אברהם הקודם, מהשר כירושה אותה

 הביקורות בעיקבות מתפקידו שהועזב יר,
 בתקופה בעיתונות שהופיעו עליו הנוקבות

שר־התיירות־והמישפטים. היה שבה
בהתא שפעלו צמד־חמד, היו ושריר גנני

 המושלם המיקצועי הזוג היו הם מושלמת. מה
במישרדי־הממשלה. ביותר

 שכלל מיקצועי, משולש זה היה למעשה
 מישרד־התיירות, מנכ״ל פרבר, רפי את

השלו־ בין התיאום שלו. והדוברת שריר השר

 שמישרד־ חושבים שאתם יודעת אני
 אין בו ושלעובדים צימחוני, די הוא התיירות

 שאתם לכם דעו אז מרפקים. אין וגם שיניים
 מדברים. שאתם מה על עדעים לא

דוברת גנני, דבורה את למשל, קחו,

מאנה ורוני ניקולהלפרץ
המסיחים את ניצחה האהבה

 הריגעית חולשתה את וניצלו בן־זוגה, נגד
שלה. מאנה רוני את להשמיץ כדי

הפר מגיבורות אחת בריר, שרון בינתיים
 תתחיל היא שם לניו־יורק, נסעה שה,

 ליבנו מאנה ורוני אבירן וברוריה בלימודיה,
 טוענים ורוני ניקי ביניהם. העניינים כל את

מה מאוהבים ויותר מחוזקים יותר יצאו שהם
הזה. סיפור

 הפרשה על מצטערים כולם כמובן, עכשיו,
 ניקול סירה: באותה כולם למעשה כי הזאת,

 שנערכת בתחרות ישראל של המלכה היא
 סגנית־ היא אבירן ברוריה לאשה, בחסות

 של בן־הזוג הוא מאנה ורוני השבועון, עורך
ברוריה. של ידיד וגם ניקול
 הזאת שהמלכה להודות חייבים אתם אז

 בכך, לרצות מבלי גם כותרות, הרבה מספקת
 פשוט היא כך. על אותה מברכת ממש ואני

שלה. התואר את מצדיקה

 נכון, לא שזה ואמרו סקנדל, לי ועשו איתי
 ההצהרות לכל מעניינת גירסה היתה ובפיהם
האלה.

ה חשה הערבים באחד כך: נשמע הסיפור
 קלה מריבה אחרי ועצובה, בודדה שהיא מלכה

 היא לה בצר מאנה. רוני הפלביאי, בן־זוגה עם
 מלאשה, אבירן ברוריה לעיתונאית פנתה

עזרתה. את וביקשה
 לשיחה. לביתה אותה הזמינה העיתונאית

בתה, במכונית לשם נסעה המדוכדכת המלכה

גנני דבורה
צסר־חמד —

 על וגונן שמר מהם אחד וכל מדהים, היה שה
 שאולי חשבו כבר במישרדי־הממשלה רעהו.

 מי אך לשל, הדוברת בין רומנטי קשר יש
 פשוט ששניהם גילה מקרוב אותם שהכיר
לכוח. צמאית
 האחרונות הבחירות בעיקבות ואז,

 מסתבר לתפקיד. פת הגיע וחלוקת־התיקים,
 וגנני, ביניהם, הסתדרו כל־כך לא וגנני שפת

 התי־ את לחסום ניסתה הקואז, לבוס הנאמנה
החדש. הבוס לפני קשורת
 עיתונאים שלושה זאת? יודעת אני יאיר
 השר אצל לראיון להתקבל ניסו חשובים
 שהסבירה לדוברת, כמובן, פנו, והם החדש,־

 ענייני־המישרד, את לומד עדיין שהשר להם
 השאלות לכל להשיב מוכנה היא ושבינתיים

 ובעלי־הקשרים המנוסים העיתונאים שלהם.
 שלא לשר, ישירות ופנו רבה תודה לה אמרו

 דו־ של העודפת חריצותה על ידע כל־כך
 בדרר המישרד את לנהל רגילה שהיתה ברתו,
 אתם ומה הקודם. הבוס של בהיעדרו כזאת

העניין? מכל לבסוף יצא חושבים
 ויוקרתי, חדש לתפקיד קודמה הדוברת

 במיאמי־ ישראל של מישרד־התיירות נציגת
 רצה שלא מי המקומיות, באגדות וכמו ביץ',
 ישראל כנציגת אותה קיבל כדוברת אותה

 הזה, בתפקיד אותה ירצה שלא ומי בחו״ל,
 המישרד, כמנכ״ל אותה לקבל עלול עוד

כשרת־התיירות. הגרוע ובמיקרה

רהתאושש
פת גירעוןמהטראומה

ב־זיהם מסתדרים לא

 חדש ג׳וב שקיבלה לשעבר, מישרד־התיירות
 בארצות־ במיאמי מישרד־התיירות כנציגת
הברית.

קיבל פת, גירעון הנוכחי, שר־התיירות

 עם נישואיו של מהטראומה להתאושש כדי
לשעבר. ומלכת־היופי הדוגמנית
ך, לידזי המפיקה של אחיה עפרון, ו  חנ

גבר הוא חגור, שלום הזמר של גרושתו

שבו ממי אחד וחרוץ, צנוע שקט יפה־תואר,
הסו החיים את ואוהב מהתיקשורת רחים

לידיים.
 ושקט, חתיך גבר, עוד ישנו השני בעבר

 לשעבר, קצין־מישטרה בולקינד חיים בשם
מ מראשון־לציון בולקינד למישפחת בן

 בן־ שנה במשר היה בולקינד המקום. מייסדי
 הוא וכיום אביטל, אילנה הזמרת של זוגה
בראשון. גדול דיסקוטק בעל

הש בין הקשר מה שואלים בוודאי אתם
 ואולי ביחד, עסקים עושים לא הם לא, ניים?

 אחת אישה אך זה. את זה מכירים לא גם הם
 בולקינד, רונית שניהם: את מאחדת
 בת־זוגו כיום היא בולקינד, חיים של גרושתו

עפרון. מריק של
 לבחורה טוב, טעם לה יש לדבר, יש מה
הזאת:

בולקינד רונית
וחתיך שקט

 היתה לא שושן אילנה הדוגמנית
 מריק המושבניק בעלה, רב. זמן נשואה

זמן לו ולקח בו, נפשו עוד כל ברח עפרון,


