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 המישטרתי
׳;•ב אורלי שר

 שפורסמה יניב, אורלי של תמונתה
 לילות במדור הזה השלם של הקודם בגיליון
בחב כלשהו לאירוע מגיעה כשהיא ישראל,

 הקולגה סקרנותי. את עוררה אלמוני, גבר רת
 יניב של שידידה דיווח איש־המסיבות שלי,
 קלע כמעט והוא צמוד, שומר־ראש כמו נראה
בול.

 של זהותו בעניין מקיפות חקירות ערכתי
 את עבורכם ודליתי וגבה־הקומה, החסון הגבר

 קוראים אורלי של לידיד הבאים: הפרטים
 במיש־ קצין־חקירות הוא אפריים, איציק

רעננה. תושב מפקח, בדרגת הרצליה טרת
 קצין־ של אישיותו בעניין נוספת חקירה
 בערך, 30 בן שהוא העלתה אפריים החקירות

 וקסם טוב ראש בעל חכם, סימפטי, רווק,
אישי.

ביני הקשר נוצר איך לדעת שרציתי מובן
 לא־נעימות, בנסיבות קרה שזה וגיליתי הם,

 מחודש יותר לפני הוזעקה המישטרה כאשר
שם היתה בכפר־שמריהו. יניב של לביתה

החנית חור
 בסיגנון מקורית מאוד אחת, עיתונאית

 בשעות־ ובאמנות בציור גם העוסקת לבושה,
 לקזמקזם, הערבים באחד הגיעה שלה, הפנאי
 היה אמנם חיל־הצנחנים. של ערב־הווי לסקר

 לקרוא כשתמשיכו אך חודשים, כמה לפני זה
שבעניין. האקטואליה את תבינו

אחד ליד וישבה פנימה נכנסה היא בקיצור,

אפריים ואיציק יניב אורלי
לל הכל קטנה רדפה מ

ואור — ולמה איך ברור לא — דליפת־גאז
האחרון. ברגע ניצלה לי

לבי שהגיע הוא אפריים קצין־המישטרה
תחילתו היתה וזו שוטרים, כמה עוד עם תה,

 או ידידותי — מדובר קשר באיזה הקשר. של
 אני אבל יודעת, לא עוד אני — רומנטי

 יציעו עוד בסוף בחקירותיי. להמשיך מבטיחה
במישטרה. עבודה לי

לגמרי סודי
 בהרבה פגשתי כפר־המכביה מידשאות על
 המיפ־ לחברי מתכוונת אני ליברליים. אנשים

 לטכס״הנישואין בהמוניהם שהתכנסו לגה,
 דיין, מרדכי של בנו דיין, אריה של

 ומוותיקי לישראל הקיימת הקרן יושב־ראש
הליברלים.
 שר־ את כמובן, ראיתי, הזאת בחתונה

 אלי חברי־הכנסת ואת פת גירעון התיירות
 והשר-ללא-תיק דורון ושרה בן־אלישר

 כמו היהודית, הסוכנות ואנשי ניסים, משה
 בקיצור דרובלם. ומתי דיניץ שימחה

ודו פוליטיקאים עסקנים, ושעל צעד כל על
 אילנה של דמותה בלטה כולם ובין מיהם,
 של הכוכבת חתן־השימחה, של אחותו דיין,

 עובדת היא חדש. ערב הטלוויזיה תוכנית
 כעת ועושה מישפטים לומדת וגם צה״ל בגלי

אנ בכמה הבחנתי בה, משקיפה בעודי סטז׳.
 ועוד אצלך״, ״בקרוב לה שאמרו חשובים שים
 מקווים שהם לו ואמרו שלה לאבא ניגשו כמה

אילנה. של בחתונה בקרוב להיפגש
 שאחד עד קורה, מה הבנתי כל־כך לא

 שאילנה לי גילה שם הכי־חשובים האנשים
 שהוא בן־זוגה, עם דצמבר בחודש מתחתנת

 מכירים לא החברים שאפילו סודי כל־כך
 לכפר־המכביה הלכו כבר השניים אבל אותו.

 הסידורים כל ואת החתונה יום את לתאם כדי
בכך. הקשורים

 דרינג־דרינג לעשות שהחלטתי מובן אז
 אז תשובה. היתה לא אבל הביתה, לאילנה

הוריה. בית עם התקשרתי
 המרחלת." מדברת דיין, גברת ״שלום
 רוצה?״ את מה ״שלום,

 סוב.״ מזל לך להגיד רוצה ״אני
רבה.״ ״תודה

א מחוץ חתונה לכל
 איש־ של מהארץ ניסיון־הבריחה על המדהים הסיפור הזה בהשלם הופיע חודש לפני
 דה־ מראיקה ההולנדית דוגמנית־הצמרת עם ארוך רומאן שניהל ומר, איציק העסקים

 איש־העסקים של מעצרו־עד־תום־ההליכים אחרי ידעך הזה שהרומאן בטוחים היו כולם יונג.
הזה. בסיפור גם כך הלא־צפוי, הסוף בעלי הקלאסיים, בסיפורים כמו אך הבורח,

 עד לפחות זמן, לכמה למחתרת ירדה וגם המיקרה, בעיקבות ממשבר סבלה הדוגמנית אמנם,
 בחשאי נישאה היא שעבר שבשבוע כזאת במידה להפליא התאוששה היא אך הזעם, יעבור

באבו״כביר. בבית־המעצר עדיין הכלוא לאהובה,
 מראיקה כי להיות, יכול לא שזה אמרו הם שלי, חברות לכמה הזה הסיפור את כשסיפרתי

 וכדין, כדת התגיירה שהיא גילו והן אחרות, חברות לכמה דרינגים כמה עשיתי אז יהודיה. אינה
 במקום שוטרים. בכמה מלווה כשהוא בתל־אביב הרבנות לבניין בעלה הובא שעבר א׳ וביום

לכלא. הוחזר הוא שעות כמה ואחרי נישאו הם המקום, רב בחסות ושם, הדוגמנית, לו חיכתה
 גיזעית בחורה היא לה. מגיע כי טוב, לה שיהיה מקווה רק ואני העניין, מכל המומה קצת אני
וטובה.

'ולייז
שתר וקצת

קל׳ יאיר
תוקפני קצת

 כמה ותוך הקצינים, בקירבת השולחנות,
שיחה. התפתחה דקות

שתוי, שהיה אזרחי, בלבוש הגברים אחד
 באגרסיביות מחזר והחל כרווק עצמו הציג
 להלהיב ניסו לשולחן חבריו העיתונאית. אחר

העיתו בשיבחו, דברים לומר והתחילו אותה
 התחילה בהומור, העניין את שלקחה נאית,
 גם ישב השולחן באותו עימו. פעולה לשתף
 לטיפה באהבתו המוכר בצבא, בכיר מפקד
הזאת. בחגיגה השתתף הוא וגם המרה,

סגן־ והנלהב? הפנוי המחזר היה מי ונחשו
 קולומביה, פרשת מגיבורי קליין, יאיר אלוף
לשניים. ואב היטב נשוי

בתי העיתונאית פישפשה ימים כמה לפני 1
 חוד של כרטיס־הביקור את גם ומצאה קיה (
כשבי הערב, באותו לה מסר שקליין החנית, *
בכר הרשום במיספר אליו לטלפן ממנה קש (
טיס. !
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וגנר ואיציק דה־יונג מראיקה
ברבנות וחתונה גיור

דיין אילנה
דצמבר? בחודש חתונה

 של לחתונה מתכוונת לא אני אבל ״כן,
 לחתונה אלא שעבר, בשבוע שהיתה אריה,

אילנה.״ של
 לך?״ אמר מי פתאום? ״מה

מתח שאילנה בוודאות יודעת אני ״תראי,
דצמבר.״ בחודש תנת

 לא אילנה מזה וחוץ נכון, לא זה ״לא
שלה." הפרטיים החיים על שכותבים אוהבת

 שיהיה אז בכך. בטוחה אופן בכל ״אני
טוב.״ במזל

אי ליווי רפו
 בארץ מכירים אתם עיתונאים במה
 נוסעים משוגעים, חיים העושים הזאת,
 כשבמהלך הרחוקה, לסין ואף לחו״ל
 אישי* רופא אליהם צמוד טיולם
 העיתונאי כזה: אחד רק מכירה אני
 מישפסן הכהן, ממעריב. ויכהן יעקב

 פנאי, מדור עורך הוא 36 בן לשעבר,
תב היה ובעבר  העיתון. של כלכלי כ
 בעיקר מתמחה שהוא העובדה מלבד

 מבקר גם הוא תיאטרון, על ברשימות
 מפיק גם והוא ישראל קול של התיאטרון

 גם והוא הקאמרי, של שבתרבות את
המנוח. גרש אשר הסופר של הנכד

 לחלוטין, בריא הוא לי הידוע כבל
 רופא של צמוד לליווי זקוק הוא ואין
 שלי השפיונים אך בחו״ל. מסעותיו בעת
 בסין נמצא שכבר שהרופא, לי גילו

 מי דנאי, דורון דוקטור הוא בסיור,
 ל־ מרופא מיקצועו את באחרונה שהסב

 מישרדו את לנהל עתיד והוא עורך״דין,
דנאי. יעקב עורך־הדין אביו, של

 בבל ביחד אותם רואים אתם אם אז
 הגדו* והאירועים הנשפים הפרמיירות,

ידי הם ודורון יעקב תתפלאו. אל לים,
 גם ביחד לבלות האוהבים טובים, דים

בחו״ל.


