
בהריון חמישיות שרוש

נתניהו ביבי
גיבעת״ם ת1ב1ברח תלין מכתת

 לנסיך קרה מה עצמכם את שאלתם לא
באח הממעט שר־החוץ, סגן נתניהו, ביבי
 ואימרות־השפר הגיגיו את להשמיע רונה

שלו? והחוכמה
 היא הסיבה לכך? הסיבה לדעתכם מה נו,
 בעבר שכבר בן־ארצי, שרה אדעל דיילת

 כמה לפני אותם גיליתי איר לכם סיפרתי
בהרצליה. הצוק במיסעדת חורשים

 ממישקלו הסיר שביבי הוא מאז שקרה מה
 שמן, היה חלילה שהוא לא קילוגרמים. כמה
צמי וכמה קטנה כרס לפתח התחיל הוא אבל
כמוהו טלוויזיוני ולגבר המותניים, סביב גים

" ן ט ק י ק י ר
 מישפה־ בעסקים בעיות שיש פעם בכל

האשה. את לחפש שצריך אומרת אני תיים,
 אלוני שאול השופט קבע שבועיים לפני
 של מידיו יעבור אריה חברת־הביטוח שניהול

הא שני אבינועם. לאחיו טוהטלי עוזי
 חברת־ של המניות במרבית השולטים חים,

 וגם רב, זמן זה ביניהם מסוכסכים הביטוח,
של הילדים אומרת, זאת בני־מישפחותיהס.

 בצד תמר אחד וכל הזה, בסיכסוך התפלגו הם
אחר.

 במי־ טען טוקטלי אבינועם של עורך־הדין
 הוסיף ולא נפשי, במשבר היה שלקוחו שפט

הס אני מדובר. שעליו המשבר לגבי פרטים
ומח חיפושים בירורים, כמה ועשיתי תקרנתי

כולה. התמונה את וגיליתי קטנים, קרים
 במשר נשוי היה אבינועם, של האח עוזי,

 לו נתנה בלבד שנה שלפני לז׳אנט, שנים
 מתגוררים והם אריאלה, עם התחתן הוא גט.

בהרצליה־פיתוח.
 אשה האלגנטית, לעדנה נשוי אבינועם

פריד אברהם של הבת ביותר, סימפטית
 ומעשירי־הא־ המרכזית החברה מנכ״ל מן,
זוגות 10 של רשימה עורכים היו אילו רץ.

מתאים. לא בהחלט זה
שאומ כפי בידיים, עצמו את לקח הוא אז

 נראה הוא ועכשיו דיאטה, ועשה באידיש, רים
בפירסומות. כמו

עודף. זמן הרבה לו משאיר זה עדיין אבל
הזה? בזמן עושה הוא מה

 שרה. חברתו עבור דירה בחיפוש עסוק הוא
 ברחובות רגליו ומכתת מתעצל אינו ביבי

 בחיפושים והסביבה, גיבעתיים רמת־גן,
שי מקום־מגורים אחרי האלה הבלתי־נלאים

סגן־שר. של לחברתו תאים
 בת מקסימה לדירה הגיע הפעמים באחת

 על הראשונה בקומה בגיבעתיים, חדרים שני
 שרה בעיני חן מצאה מאוד והדירה עמודים,
 סגן־השר אך בה. רצתה ממש היא הדיילת.

 וכי בטוח, לא בכלל שזה לה ואמר וטו הטיל
 שניתן כזאת בצורה ממוקמת הזאת הדירה
 יודע ומי מתוכה, ולגנוב אליה לפרוץ בקלות

 כמוהו ומי לברוח, עלולים דברים איזה עוד
 בביטחון. מבינים בליכוד מחבריו כמה ועוד

 קביעה על לערער העזה לא הדיילת שרה אז
נפסלה. הזאת והדירה כזאת,
 הוא באפשרותו, היה זה שאילו בטוחה אני

 בטנקים מוקף צבאי, בבסיס אותה משכן היה
 אוייב או אחד פלסטיני שאף כך ובטילים,

לרעה. בה יגע לא הציונות של אחר

טוקטלי אבינועם
האשה את מחפש

 המדובר שהנושא יודעים כבר בטח אתם
 דוגמנית של ההריון זה כיום בחברה ביותר

 לכם גיליתי שאותו בן״עמי, תמי הצמרת
 .12ה־ בשבוע כבר והנמצא שבועיים, לפני

 המשתמשים להדיוטות, בזים (הגינקולוגים
ההריון). משך את לתאר כדי חודש במילה

 ובן־ תמי כלומר — השניים אופן, בכל
 אני אבל להתראיין, מסרבים זר, קובי זוגה,

 הפופולרי הדוקטור את לחקור קצת הצלחתי
מש והכספים האופנה החברה, שנשות הזה,

 הקליניקה את שפתח מאז בשרותיו תמשות
 הוא כי ישירות, אותו חקרתי שלא מובן שלו.

 אם בעיקר התיקשורת, את אוהב כל״כר לא
 כמה הפעלתי אך לו. שנוח מה כותבת לא היא

 מאושר שקובי לי גילו והן משותפות, חברות
 כמה בעוד אבא יהיה שהוא מהעובדה ביותר

 שזה מקווה הוא שבועות. סליחה, — חודשים
 ישמח. גם הוא בת זאת תהיה אם אבל בן, יהיה
 גדולה, כזכות זאת רואה שהוא סיפר גם הוא
 אותו ולפנק הנולד ברך לתמוך כחובה, ולא

בש מאושר נורא ושהוא צרכיו, לכל ולדאוג
 שהוא לו נראה לא הכל, למרות אך תמי. ביל

 הנוכחי, אורח־חייו את מעדיף הוא יינשא.
 האחריות כל את לקחת מוכן שהוא למרות

הרבה. כולל וזה הילד, לגבי
 שתמי האידיאלי המצב לא שזה נכון אז
התקדמות זאת בהחלט אך בו, רוצה היתה

 להכליל בהחלט אפשר הישראלית, מהאצולה
ואבינועם. עדנה את בה

 מקורב היה אוהב־החיים־והחברה, אבינועם
אי בשם אמידה לגרושה רבות שנים במשך
ואינטליגנ אלגנטית היא גם אלוני, רית
 הידידות על ידעו וכולם צירוף) של (יופי טית

 הסתפקה שלא אירית, אך השניים. בין היפה
ומצ יותר רציני קשר חיפשה בלבד, בירידות

 מוטי המיליונר הקבלן של בדמותו אותו אה
 אותו שעזבה זהבה, של הבעל ברנוביץ,

 אירית צעיר. איש״עסקים למען הבית ואת
 להיות יכולה לא שהיא לאבינועם הבהירה

 זה כי אחת, ובעונה בעת גברים שני של ידידה
 עברה והיא במעמדה, לאשה ונאה יפה לא

ברנוביץ. עם ולחיות להתגורר
 קטן, לדיקי ונכנס מהעניין נפגע אבינועם

 ובמשך בחברה, תיפקודו על השפיע שקצת
 ראה עוזי, אחיו, אז במשבר. היה שבועות כמה

 הוא אבינועם אך החברה. על והשתלט טוב כי
של שנה ובמשך מילחמה, להחזיר היודע גבר
 הצליח, לבסוף באחיו. בבית־מישפט נאבק מה

 זאת, ומלבד החברה. את מנהל הוא וכעת
האירו בכל יחד נראים ואבינועם עדנה

 הטובים בזמנים כמו ממש החשובים, עים
 גם כך טוב, בלי רע אין שאומרים, וכמו ההם.
הפעם. יצא

 וכפי השניים, בין במערכת־היחסים רצינית
 שזה ומציינת חוזרת ואני — זאת ניסח שקובי
לה שלי, החיים יש ״לי לחברתי: מפיו ציטוט

אמיתי פרונטר
 פלקוביץ, דנה המעצבת איך לגם סיפרתי שנה לפני
 את קיללה לשעבר, פפקו מבעלי פלקוביץ יהודה של אשתו
 גם והיו קו־־הטלפון על הפרעות לה שהיו מפני בזק. חברת

 מיספר־הטל־ את להחליף תשבה כבר היא משונות. הטרדות
 ה־ ההפרעות לכל שהאחראית - לדבריה - גילתה ואז פון,

 היה לא זה ספן. חלי היחצנית היא האלה תיקשורתיות
 לקו־הטל־ ההפרעות שמלבד גם גילתה היא אבל נורא, כל״כך

 ניהלה היא כי שלה, לחיי־הנישואין מפריעה גם חלי שלה פון
בעלה. יהודה עם לוהט סיפור

במילא, פגועים כבר היו השניים של חיי״הנישואין אמנם,
לעניין. תרם לא חלי עם יהודה של הקשר אך

 והיה חלי, נגד תלונה והגישה למישטרה פנתה שדנה מובן
משעשע. קצת וגם שמח

 בבני־זוג עניין לגלות פרודים שהיו בני־הזוג החלו בינתיים
 70ה* בשנות שהיה יפרח, בשם רופא הכירה דנה אחרים.

הת והשניים שריר, לימור מלכת״היופי של הצמוד החבר
 קיבלה לא היא דנה של הרע למזלה אך להתחתן, וחשבו אהבו

 לבחור נשואה שהיתה חלי, את לאהוב שהמשיך מיהודה, גט
בטבריה, מלון של מאנשי־המכירות שהיה הרץ, אלון בשם

בשם חתיכה עם רומאן ניהל הוא אשתו של לרומאן ובמקביל
רוזן. מירי

 אחת, ובעוגה בעת כולם ונגד כולם עם היו כולם בקיצור,
הישראלית. בפוליטיקה כמו ממש

ס שהיתה אקוקה, ליאורה לתמונה נכנסת עכשיו  מי
ה סי  הכי־יפות הבחורות אחת עדיין והיא שנים, שמונה לפני א
 היא כי לעולם־הספורט, ביותר הדוק קשר לה יש בארץ.

 לנשים העוזרות מוזרות, שיטות כמה ולעוד לאירובי מדריכה
טוב. להיראות

 שבועות וכעבור שנה, לפני ארצה חזרה ליאורה בקיצור,
 שאוהב אחד גרטי, עזרי בשם מיליונר יהלומן לה שידכו
 החושב אך מהחיים, מקסימום להפיק והיודע טוב לחיות

נייטיבס. הם מסביבו שכולם לא-ברורה מסיבה
 ללא ופתאום, מקומות־בילוי, בכמה איתה נראה הזה עזרי
 אבל עצוב, לי שהיה לא נפרדו. הם בבורסה, מוקדמת הודעה
 לה מפרגנת ואני משגעת, בחורה ליאורה כי חבל, אמרתי

היהלומן. עם יעבוד שזה וקיוויתי
 הש־ מאחד שיחת־טלפון קיבלתי ימים, כמה לפני פתאום,

 לטייל האוהב שלעזרי, לי סיפר הוא מאמריקה. שחזר פיונים,
 חלי היחצנית נכון, - זאת מי ונחשו חדשה. חברה יש בעולם,

 נראים ושהם בחו״ל, ביחד היו שהם טוען השפיון ספן.
 ואני טוב, מזל הזה לבני־הזוג מאחלת אני אז מאוהבים.

 יותר להיות מתחיל הזה הסיפור כי יעבוד, זה שהפעם מקווה
בשבילי. אפילו מסובך מדי

זר וקובי בן־עמי תמי
ו2ה־ בשבוע

 החיים גם לנו ויש שלה, החיים יש (לתמי)
שלנו.״ המשותפים

 ונם מקווה ואני מהדברים, התרשמתי מאר
בדיבורו. יעמוד שקובי בטוחה

הצהרות־אה־ לשמוע הספקתי גם בינתיים
ואופטי שימחה והרבה קובי, לגבי מתמי בה

 חברים, גדודי של ותמיכה ההריון, לגבי מיות
ובני־מישפחה. מעריצים

 מל־ גם בהריון. היחידה אינה ברעמי אך
 וגם בהריון, וקסלר דנה לשעבר כת־היופי
 זה לכן בהריון. גודמן סימונה הדוגמנית

 האופנ־ שכל לכם דעו אך מה־בכך, של עניין
 למרות בארץ, כי מהעניין, מתוחים מאוד אים

 יפות, בחורות אלפי ואולי מאות כאן שיש
 חמש בקושי יש ואלגנטיות, נשיות חטובות,

 המיקצו־ בשפה שקוראים מה שהן דוגמניות
 שלוש אלה בימים וממש דוגמניות־נטו, עית
 התערבות דורש שזה חושבת אני בהריון. מהן

בסכנה. עולם־האופנה כי ממשלתית,

כללית
 את שקובעים שמי יודעים כבר לבטח אתם

העו הגדולים, עורכי־הדין הם באמת חיינו
ממשל גופים ובין חברות־ענק בין חוזים שים

 לבין בנקים ובין תיים,
אנח בקיצור, מדינות.

 סובלים או נהנים נו
מחליטים. שהם ממה

 מעורכי־הדין אחד
 הוא בארץ החשובים

 שותף גרום, ברוך
 עורכי־ במישרד בכיר
גול אמנון של הדין

השאר בין דנברג.
ד הצרפ־ את מייצג הוא רי ם ב רו ג
ם מ תי ט-ב פ ש ? י ם1ש ך ה ו ר ם ב ו ר ב

פלאטו־שרון, שמואל איש־העסקים נגד
 הוא ובסיומו שנים הרבה כל־כך כבר שנמשך 1

התביעה. מגודל יקר יותר יהיה אולי
 מפני מחוסנים אינם עורכי־דין גם אבל
 הוא שבועות כמה ולפני ומישפחה, לב בעיות

 מר־ דפנה עם להתגורר ועבר הבית את עזב
 עמום איש־המוסיקה של גרושתו גולים,
מלר.

שתד־ רציתי אך חשוב, זה כמה יודעת לא אני
כללית. להשכלה ככה, סתם עו, ןן
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