
הכל
מאהבה חוץ

 נשים על סיפורים אוהבת נורא אני
 כמעט להן שיש ומוצלחות, ויפות עשירות

 רק כאלה על לקרוא זוכה אני לצערי אך הכל.
שמ שבועונים כאלה חוץ־לארץ, בעיתוני

 מתה ואני ולילה, לילה אלף אגדות ספרים
 בודקת אני לקרוא, גומרת כשאני מקינאה.

 כבר אני אם לראות כדי בראי שלי הפנים את
 בי נותרו שעדיין או מקינאה, לגמרי צהובה

לבן. בצבע תאי־עור כמה
 של לנשף כשהלכתי השבוע, דווקא אז

 בקרמן־סיני רותי את שם ראיתי האופרה,
 שלה. ידידים כמה בחברת והעשירה, היפה
 הירושה על מייד לי סיפרו אותי להרגיז כדי

 ירושה הקבלן, מאביה ירשה שהיא האדירה
שבין בקטע דיזנגוף ברחוב בניין הכוללת

אבקה
זהב

)1970(בקרמז רדתי
רמת...; שרם נחשה .אר

השבוע בקרמן־סיני רותי
חזרתי...״ ואני נשאר .הנא

הנק אולמי־חתונות וז׳בוטינסקי, ארלוזורוב
 ועוד בכיכר־המדינה, מיגרש שמה, על ראים
 לא הוא הכלכלי מצבה בקיצור, נכסים. הרבה

 תסבול לא היא אוברדרפט של מבעיות רע.
 את לרכוש תחליט לא אם הבאות, בשנים
 חברת את או בלונדון, סלפרירדס הכלבו
 גם היא האלה הצרות על בנוסף דלק. הנפט
 ילדים שני פלוס גרושה וגם יפה, מאוד

.14ו־ 16 בגיל גדולים
 למחרת אז בשבילי, מדי יותר היה כבר זה
 והיא דרינג, ועוד דרינג־דרינג, עשיתי היום

ענתה.
 מהעולם המרחלת רחל כאן רותי. .שלום,

נשכחות!״ לך מזכיר בוודאי זה הזה.
 הרבה, כל־כן אצלכם עלי כתבו בעבר .כן, ן

 שיעשו וביקש למערכת טילפן שאבי עד
 הפסקה.״
 היה?״ זה .מתי

 המוקדמות.״ 70ה־ .בשנות
 לא כבר שאת מבינה אני רב. זמן עבר .מאז

כיום.״ נשואה ן
 מדויד רבות שנים כבר גרושה אני .נכון,

הראשנן.־ הבינלאנם■ בהבנק כלכלן סיני,

אומ בחיים, צריך מזל רק לי, תאמינו
 לה אומרת אני א? שוש. שלי החברה רת

 אומרת היא אז מהחיים. דוגמה תביאי
 אלי שואלת אני אז גרידיש. אלי לי

1___גרי
 שהתחתן זה לי: אומרת שוב היא אז

האמרי המולטי״מיליונר של הבת עם
 ומה שואלת: ואני אבדם. דניאל קאי

 לי מספרת שוש ושוב איתוז קורה עכשיו
האח התוספות עם מחדש, הסיפור את

רונות.
 נתנייתי בחור ,23 בן גרידיש, אלי

 כמה לפני התחתן יפה-תואר-ומידות,
 הכיר אותה אבדם, ריבקה עם שנים

היהו אחד של בתו היא ריבקה בנתניה.
באמ החיים והנדיבים העשירים דים

 הנתנייתי בצעיר התאהבה היא ריקה.
לו. ונישאה

 היא מה שוש: את שואלת אני אז
 שלאבא לי מספרת ושוש בנתניה! עשתה

 לעיר אדירים סנסימנסים יש שלה
 10 של בשווי יאכסה לו יש ואפילו הזאת,
 ולילדים .2 נתניה ששמה דולאר מיליון

 וסמנתה, טניה קוראים ריבקה של
 גם והוא נתניה, עם איכשהו מתחרז וזה

הזאת. לעיר מיליונים תורם
 רחבי״אמ- בכל יש ריבקה של לאבא

לסיבעונים. מזון לייצור מיפעלים ריקה
 לי, לחדש לה יש מה אותה שאלתי אז
 הוא ריבקה של שהאבא לי מספרת ושוש

מהחשו קבוצת-בייסבול, של הספונסר
 הוא חודשים כמה ולפני באמריקה, בות

 ששקל הקבוצה, של המאמן עם נפגש
 לו בכה והמאמן קילוגרמים, 100מ־ יותר

 לקח אברם האדון לרזות. יכול לא שהוא
 אחד את לו ונתן חסותו תחת אותו

 ויס־ המכילה להרזייה אבקה ממוצריו,
 יעני פסט, סלים בשם ומינרלים מינים
 הוסיפו מצידם השחקנים מהר. תרזה
 אחד כל בדיאטה, יעמוד המאמן שאם
דולר. אלף 10 לו יעניק מהם

הקבו זכתה המכריע המישחק ביום
האמ בליגה ביותר החשוב במישחק צה

השדרנים כל האומה. כל לעיני ריקאית,

כהן) עמיר אברם־גרידיש(באמצע: וריבקה אלי(מימין)
הנשיא של לבן בלעדי זיכינן

 ולא המאמן, אחר חיפשו והעיתונאים
 שהוא ידעו לא פשוט הם אותו. מצאו

או זיהו לא הם הדיאטה בגלל באולם.
 ממישקלו. קילוגרמים 35 השיל הוא תו.

 אחד אליו התקרב ואז בהלם, היו כולם
 כיצד אותו ושאל משדרני-הסלוויזיה

זאת. עשה הוא
 את הניף אלא מילה, אמר לא המאמן

 וכל לצידו, שהיתה קופסת־האבקה
 המוצר את ראתה האמריקאית האומה
הזה. הנבחר

 מה לעצמכם לתאר יכולים כבר אתם
 שהפיר- ההיסטריה היום. למחרת קרה
 לכך גרמה עוררה הזה הלא-יזום סום

 אברם מישפחת בני של שחשבון־הבנק
 שמכונות־ ממה מהיר יותר בקצב גדל

לחשב. מסוגלות למיניהן החישוב
מש זה איך שוש את ששאלתי מובן

מספרת שוש שלנו. גרידיש אלי על פיע

קטנים אירתים חמישה
 יש אילת העיר שעל יודעים בטח אתם

 וגם ושעשועים, נופש עיר סיפורים. הרבה
 הרבה־ של עיר לכל מעל אבל חטאים, קצת

פיתויים. הרבה
פופו דיסקוטק יש בעיר״הזימה־והחופש

 לאילת שמגיע מי כל ספיראל. בשם לארי
 המוסיקה בגלל רק לא במקום, לבלות קופץ

 המקומיות החתיכות בעיקר אלא והאווירה,
 רחבת על בכמויות שם המקפצות והזרות,

הריקודים.

בן־זוג?״ עם .ומה
ממנו!״ .נפרדתי

 בשם מהנדס זה שלך שהחבר לי .אמרו
באמ והעובד המתגורר רבינוביץ, מיכאל

ריקה.״
 יחד נסענו שנים, חמש יחד חיינו נכון. .זה

 ואני שם נשאר הוא אך לארצות־הברית.
חזרתי.'
 על שמחה מאוד גם שאת מבינה .אני

 גורדי־שחקים לבנות העירייה של ההחלטה
המדינה.״ בכיכר מיסחרי ומרכז

 אבי, של הבייבי היה הזה המיגרש .נכון,
 שבחייו חבל ורק שנה, 30 לפני אותו שרכש

הזה.״ הנכס את לממש הצליח לא הוא
 עם להסכם שתגיעו לי מתארת אני אז .נו,

מה דירה איזו תקבלי ובטח קבלני־הבניין,
ממת.״
מקווה." אני .גם

אהבה?" עם .ומה
אין.״ .כרגע

 אילתיים גברים לחמישה שייך הזה המקום
 אל־ מיקי אבו, שוקי זרחי, אבי —

 חמישה דיין. ומשה גבאי אשר ביליה,
 המער מאוד, פופולאריים אילתיים חתיכים

 ובעיקר שלה, ובפוליטיקה העיר בחיי רבים
שם. השורצות החתיכות לכל מטרה מהווים

 שצריך עסק, לא שזה אמרו פרנסי־העיר
 בריש־ שיפילו לפני האלה, הגברים את לחתן

הבנות. כל את תם
לח שנישא שוקי, היה שהתחתן הראשון

 יש בספיראל השותפות מלבד עליזה. ברתו
.82 נבישוז בחוף להשכרת־סירות עסק גם לו

 המשיכו עוד נישואיו לאחר רבות שנים
 פרנסי־ התכנסו ששוב עד לחגוג, הארבעה

 את לחתן וצריך יתכן, לא שזה ואמרו העיר
 בכך: הצליחו שהם כמה תאמינו לא האחרים.

נוספים. שלושה נישאו מחודש פחות תוך
 בעלת רימון, חברתו עם התחתן זרחי אבי
 26ב־ התרחש האירוע באילת. טקסי בוטיק

 שטר חברת של הנציג גבאי, אשר באוגוסט.
 עם בספטמבר 7ב־ התחתן באיזור־אילת, אנס

 מיקי ללימודיה. המתכוננת אושרת, חברתו
 זוגו בת־ עם בספטמבר 15ב־ התחתן אלביליה

 הוא מיקי לשעבר. מקומית דוגמנית גלית,
באילת. הזהב חוף של הבעלים

 והגבר איש־העסקים הסרבן? נשאר ומי
 הוא .30ה־ בן דיין משה בעיר, פופולארי הכי
 רבות, יפהפיות וידע ואהב יצא הכיר כבר

 הוא אך מוכרות. תל־אביביות כמה ביניהן
מח והחל כלא־נשוי, במעמדו כנראה, מאס,

ראש־ יפהפיה מצא הוא המיועדת. את פש

 נדירה מתגוררים ריבקה ואשתו שהוא
 השוכנת דולר, מיליון שלושה ששוויה
החמי בשדירה באמצע, טוב במקום

פארק. הסנסרל בואכה שית,
 מאוד הזה שהסיפור לשוש אמרתי

 וגם יהודית נקודה נו ושיש נחמד,
 ממנה דורשת אני אך ישראלית״לשעבר,

 זה את לי מספרת היא למה הסבר
 גדול, סוד של פרצוף עשתה שוש עכשיו.
 היא שרצתה, מה ממני שסחטה ואחרי
 ממנהיגי שהוא אברם, שדניאל לי גילתה

 מאוד״ חבר הוא באמריקה, היהודים
 הרציג, חיים נשיא-המדינה, של קרוב
 יפה. לארץ־ישראל למועצה תורם גם והוא

 שהוא העובדה מלבד הרצוג, ואבא
 שלו, לילדים סוב אבא גם הוא נשיא,
 הזיכיון את לקבל שלו לבן עזר והוא

 לי והאמינו בארץ. הזה המוצר להפצת
אמיתי. סקופ שזה

 שעבדה ,22 בת קרוג, אורית בשם ל״צית
 באילת. מבתי־המלון באחד חודשים שמונה

 שנשים הזה, הגבר מתכנן מה יודעת לא אני
 ולשים אותו לצוד מנסות ועדיין ניסו רבות
 שהוא גיליתי זאת לעומת לחופה. מתחת אותו
 החדש מהרומאן 17 בן כילד מתלהב ממש
 שהוא ביום מזמן. לו קרה שלא דבר שלו,

 — לחילופין הדגלים ויורדו יורמו יתחתן
 דיין שבה העיר ברחבי שימחה לאות יורמו

מעור בגלל המישנה־לראש־העיר, מכונה
 אבלן בגלל ויורדו והחברתית, הפולטית בותו
בנות־העיר. של

דיין ומשה קרזג אורית
החזרן לחצי הדנלים יזרח כשיתחחן


