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מרידוד דן
הגג על בר־מיצווה

בחידו מובילה שתל־אביב חשבתי תמיד
הדבר. כך שלא מסתבר אך ובהמצאות, שים

 מאצולת־העמק שלי הוותיקות החברות
 בירת־ ,בירושלים מעניין חידוש שיש לי גילו

מדינת־ישראל. של הנצח
בפולי המי״ומי שכל יודעים לבטח אתם

וגם בירושלים, עובדים או מתגוררים טיקה

 עכשיו, אבל שלהם. המסיבות את שם חוגגים
 והאינתיפאדה והפיחות הנורא המיתון בגלל

 בביתם. אירועים לחגוג שועי־העיר מעדיפים
 בביתו, מסיבה עושה אחד — אצלם זה ככה
אחריו. נוהרים כולם אופנה, הופך וזה

 בחיי חשוב אירוע היא בר־מיצווה חגיגת
 בחיי יותר חשוב אירוע זה אבל יהודי, נער כל

 את חגגו כולם האחרון לשבוע עד הוריו.
 באולמות ילדיהם של הבר־מיצווה מסיבות

 הם עכשיו בעיר. השונים ובבתי־הכנסת
בבית. חוגגים

איו פקקי־תנועה היו האחרון ביום־השבת
 נעולי־ החשובים שכל מפני בירושלים, מים

 חלקי־העיר בין ומתנותיהם, טפם על ריכבם,
 הבר־מיצווה מסיבות את לחגוג כדי השונים,
השונות.

 הצייר־ של היפה בווילה היתה הראשונה
המת אביבה, ורעייתו ימין יצחק פסל

 את חגג הזוג בעיר. ארנונה בשכונת גוררים
 כמובן והיה בביתם, הבן של הבר־מיצווה טכס
וסלבריטיס. מזון משקות, של שפע

 הבר־ למסיבת כולם נסעו לאחר־מכן
 טייס חריש, דרור של הבן של מיצווה

 היועץ חריש, יוסן* של ובנו ועורר־דיו,
 והדר בפאר חגגו שם גם לממשלה. המישפטי

 ובין ברמת־אשכול, המישפחתית בווילה
 רייכר גדעון יבץ, חיים היו החוגגים

ועיתונות. טלוויזיה אנשי והרבה
 כוח עוד שהיה למי כי נגמר, לא פשוט זה
 למסיבת רחביה, לשכונת־היוקרה נסע וחשק

 דן שר־המישפטים של הבו של הבר־מיצווה
 בכירה יועצת ליאורה, ואשתו מרידוד

ישראל. בבנק
 שר־המישפטים לכולם: הפתעה היתה פה

 בשכונה קומות, שלוש בן ישן, בבית מתגורר
 ביתו. גג על ערך הוא המסיבה ואת הוותיקה,

 שטיפסו הנכבדים כל את לעצמכם תארו
 כל בין ושם, כוחותיהם, בשארית לקומת־הגג
 בחשובים פגשו הם והאנסנות, דודי־השמש

 קצב, משה השרים שם? היו מי אחרים.
 ראש״המוסד דרעי, אריה גיסים, משה

לשע השב׳׳ב איש אדמוני, נחום לשעבר
 אישי־ציבור חברי־כנסת, איתן, רפי בר

ודומיהם.
 את מפנה מחברי־הכנסת אחד את תראו אם

מתכו שהוא תבינו שבביתו, המיקלט תכולת
 בנו, של הבר־מיצווה מסיבת את שם לערוך נן

בתו. חתונת את אף אולי

ררדים
 את תמיד גונבים וילדים בעלי־חיים

 להדום גם לפעמים יכולים אד ההצגה,
מגזימים. הם אם אותה,

 בעל- יש טמיר אנבל לדוגמנית
המת טמיר, אלי עורך־הדיו לשעבר,

 שלו לווילה בשכנות בכפר־שמריהו. גורר
 מגן, דב והתעשיין עורך־הדיו מתגורר

 אינם השניים מישפטים. אלי עם שלמד
 בגלל זמן, כמה כבר זה עם זה מדברים
שלהם. הכלבים

 את הכנים אלי של שהכלב מסתבר
לסיכסיד גרם וזה להריון, דב של הכלבה

השניים. בין
 דיוק, ליתר או הימים באחד נורא! לא

האל הדוגמנית הלכה הערבים, באחד
 היכרות לה ערכו ושם למסיבה, גנטית

 על זה נדלקו השניים מגן. עורך־הדיו עם
באינסימיות. להיפגש והחלו זה,

 שה- הדוגמנית גילתה הקשר במהלך
 בע- של השכן הוא השקט תעשיין

גדו שימחה שהיתה ומובן לה־לשעבר,
המיקרה לא זה להזכירכם: ורק לה.

ירושלמית
בש בישראל ביותר המבוקש הגבר היה מי

 אריאל ולא שמיר יצחק לא האחרון? בוע
 השחקז אלא טופז, תדו לא וגם שחץ,

 והעובד המתגורד איפלה, אהרון הישראלי
בכ לא־דעים בתפקידים זוכה ואף בהוליווד,

 הראשון הישראלי הגבר הוא למעשה לל•
 כמובן) יחסי, (הכל בגדול די אותה המשחק

בהוליווד.
 לא ועריץ ־פלוס40 בן הוא הזה איפלה

 כאורחו לירושלים, בא ימים כמה לפני נשוי.
 איש איתן (״רפול־>רפאל חבר־הכנסת של

 רוסנסי קשר על רומזת לא אני לא, צומת.
 לעלות מסוגלת שאני למה גבול יש ביניהם.

שתבר־הכנסת הוא הסיפור אבל בדימיון. אף

הבא הבור
 אלא הפוליטיקה, של זה לא — דור־הבנים את אוהבת שאני כמה

הכסף. או הייחוס של
 המלונאי את ראיתי השבוע שהיו הבומבסטיים האירועים באחד

 ויחד האלגנטית, שוורץ שימעונה בת-זוגו בחברת פפושדו אלי
כל רקע ועל ונחמדות. תמימות עדיין המקרין נוסף, זוג ראיתי איתם

צניעותם. למרות בלטו הם סביבם שעמדה והסלתא השמנא
 באחרונה שהתמנה אלי, של 26ה־ בן בנו פפושדו, יואב אלה היו

 בת אייל קוץ חברתו, אליו נלוותה סונסטה. רשת־מלונות כמנכ׳׳ל
 שנתיים. זה חברים כבר והם תל־אביב באוניברסיטת סטודנטית ,23ה־

המי־והמי. לרשימת ייכנס הוא החדש תפקידו שבתוקף נראה

טמיר אנבל
ובוגר שפוי רווק

 מכירה שהיא לאנבל, שקורה הראשון
 | עם חפיפה מגלה היא ואז מסויים, אדם
 איתו. מעורבות לה שהיתה אחר אדם
ה| שיש לגלות שמחה אופן בכל אני,  ל

 ואני ובוגר, שפוי ,39 בן רווק עם רומאן
 מקימים! אותם לראות שאזכה מקווה

בישראל. מישפחה
 (שגם מקווה ואני חיות, אוהבים הם

ילדים.

 בלוס־ המצליח בשחקן פגש המושבניק
 בשלושה איפלה משתתף שם — אנג׳לס
ארצה. אותו והזמין — סרטים

 ואיפלה בירושלים, נפגשו אכן השניים
 במי־ החברים עם לאכול הלך וגם בכנסת היה

 רצה הוא כי בעיר־הבירה, פפרברג סעדת
 ממיזרח־אירופה. יהודיים מאכלים לטעום

מכר בחורה עם השחקן בא הזאת למיסעדה
ידידים. רק שהם מסתבר אך מירי, בשם כור

אהרון
 רציני לקשר אשה

 מחפש ושהוא פנוי, שהוא הכריז איפלה
חתונה. אומרת, זאת רציני. לקשר אשה
 סוג איזה אותו: ושאלו קפצו כולם אז
 שהוא להם השיב והשחקן מחפש? אתה אישה
 מאוד הירושלמיות כי ירושלמית, אשה מחפש

ומנומסות. אציליות מיוחדות,
שנ איפלה, אדון לך, להגיד רוצה אני אז
 הביקעה איזור החוף, מישור השפלה, שות

 המושבים ונשות הסורי־אפריקאי, והשבר
 מאוד וישובי־הספר, ערי־הפיתוח הקיבוצים,

מושפלות! ומרגישות כועסות

אייל קוץ ובת־זוגו, שוורץ שמעונה עם פפושדו, יואב
ושמדות חמימות המקרין זוג

חדש פנוי
 שניים לפחות יש שמתחתן זוג כל על

 גירושין יש שבוע שכל וכמובן שמתגרשים,
כותרות. שעושים

 נתיבי מנהל מסר, אלי זהו השבוע אז
 במנהלי הוותיק שהוא בארץ, אוסטריים אוויר

 מאשתו התגרש הוא בארץ. חברות־התעופה
 חזרה מסר אילנה ילדים. שני לזוג אילנה.

בע בעריכת־לילה. אחרונות בידיעות לעבוד
 עורכת אלמוג, בלה של הסגנית היתה בר

העיתון. של המוספים אחד
 בס־ הוא מסר אלי לדעת: שמעוניינת למי
 לחיות ואוהב לשניים אב לחייו, 50ה־ .^יבות

 אין שלו מיספר־הטלפון את מהחיים. וליהנות
שלו. במישרד אותו להשיג אפשר אבל לי,


