
תגובה.
"אה, חשבתי שאת מתנדבת לשלם את חובה".

לא. אני רק רוצה תגובה.
"אני לא יכולה למסור תגובה בשם אף אחד. הד"ר יחזור 

אלייך".
והווטרינר סיכם: "אם מישהו מטעם מישהו יפרסם משהו 

בנוגע אלי או לקוחותי, אתבע אותו על הוצאת דיבה. אני 
אומר שוב, אני לא מוציא שום דבר".

עצוב היה השבוע במשפחתם של שירה מרגלית 
ואילן שילוח, כשהכלבה שלהם מייקי נדרסה 

בתאונת פגע וברח. מרגלית העלתה פוסט לאינסטגרם 

וכתבה: "והבנזונה שדרס אותך הבוקר ולא עצר אפילו. 
אני מתגעגעת אלייך, אוהבת אותך וסליחה".

מרגלית, האם אותר הנהג הדורס?
"איתרתי, זה היה השכן שהגיע בלילה להתוודות".

שמע על הפרסום באינסטגרם?
"כן, אני חושבת, או שמישהו אמר לו שיש לי מצלמות 

ואראה".
מה סיפר?

"השער שלנו היה קצת פתוח והיא יצאה מהבית והוא 
דרס אותה, או שהיה עסוק בסלולרי או לא יודעת. קיבלנו 

אותה מקיבוץ אפיקים עם השם הזה ולא שינינו. היא 
הייתה אחות של הכלבה של גיא דבורין שהביא לנו אותה. 

בקיצור אין הרבה מה לומר".

ונישאר בגזרת חיות הבית. "החתול והכלב", מועדון 
הלילה המיתולוגי של תל אביב, שסגר את שעריו, 

מצא בעלים חדש, השריף של חיי הלילה נמרוד קרני, 
שמחזיק באמתחתו כמה ממתחמי הבילוי השווים בעיר 

וגם מתחזק זוגיות רבת שנים עם הדוגמנית לשעבר שרון 
מרקוביץ'. השניים הורים לשתיים עם אחת נוספת בדרך. 

אבו אל בנת.

שלא תגידו שליאורה לא מפרגנת על מעשים 
טובים. היום אחר הצוהריים, במכללה האקדמית 

באשקלון יחגגו חברי אגודת הסטודנטים, בראשות היו"ר 
האנרגטית יפה טבג'ה, מסיבת שבת חתן לאוליאנה 

ואלכסנדר. שניהם נולדו בקזחסטן ונפגשו לראשונה 
בישראל, במכללה. בני משפחתם אינם מתגוררים בארץ 

וכדי שלא ירגישו בודדים בנישואים שלהם, יגיעו 
לחגיגה הייחודית מאות סטודנטים, רב כהלכתו מבית 

חב"ד, ואפילו עוגה מעוטרת בתמונתו של הזוג המאושר.

"באבלס", יבואנית מותגי הילדים, השיקה השבוע 
את חנות הדגל בקניון גינדי תל אביב וערכה אודישן 
למציאת פרזנטור/ית למותג הבינלאומי "boss". נבחרו : 

ג'ני צ'רוואני ובתה אמילי מאנה.

בחמישי שעבר הגיעה מאיה ורטהיימר להשקת "ה. 
שטרן" לרגל הקולקציה החדשה של המותג - 

קולקציית SIGNATURE HS. לאירוע התעקשה מאיה 
להגיע באופניים שלה ולא במונית בטענה ש"אני 

משתדלת להיות ירוקה כמה שניתן".

אלון גת, מנכ"ל "אלרגן ישראל" וגם החתן 
של עינת שרוף, אירח בארץ את הנהלת חברת 

"אלרגן" העולמית לרגל ביקורו בישראל של 
הגורו הברזילאי לנושאי אסתטיקה, ד''ר מאוריסיו 

דה מאיו. בלטה: ד"ר אלה אגוזי, רופאת העור 
שפרצה לתודעה לאחרונה.

שני גולדשטיין, כוכבת העונה האחרונה 
של "האח הגדול", נבחרה להצטלם 

לקולקציית נובמבר של נעלי 
 ."ALDO"
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השמועות מתעקשות על פרידה בין מיכל ושלמה 
גרוניך. כזכור, רק לפני חודש וחצי עלה גרוניך 

לכותרות כשהוגשה נגדו תלונה על הטרדה מינית בסמוך 
לזכייתו בפרס מפעל חיים של משרד החינוך. המתלוננת 

פנתה אז לשר החינוך נפתלי בנט בבקשה לבטל את 
הזכייה, בנט לא נעתר לבקשה ואשתו מיכל הגיעה לטקס 

וקיבלה את הפרס במקומו. 
מיכל, משפט שלמה?

"אין תגובה. מתרוצצות הרבה תגובות בנושא".
פשוט תגידי אם זה נכון או לא.

"אין תגובה".
שלמה גרוניך סירב להגיב. ירון כהן, המנהל האישי של 

גרוניך: "אין תגובה".

יאיר הון )המוכר פחות בשם יאיר נתניהו( ואחיו 
אבנר החליטו לחגוג עם שרה אמם מחוץ לקומה 

השנייה, הקומה הסוערת בבית המשפחה המלכותית 
ברחוב בלפור. הילדים, המכירים את טעמה האנין של 

האם, הזמינו אותה ביום שני שעבר לארוחת יום הולדת 
במסעדת ״אנה" בבית טיכו בירושלים. רק שלושתם סולו. 
אבנר הגיע בגפו, ואחר כך הגיעו למסעדה ברכב גם שרה, 

יאיר והמאבטחים הצמודים. לפתע מישהו רץ לעברם 
ריצת אמוק עם בקבוק זכוכית בידו, ואפילו הצליח 

להיכנס למסעדה. הנהג קפא מההלם, אבל שני 
המאבטחים זינקו עליו, נטרלו אותו והזעיקו את המשטרה. 

שרה, אבנר ויאיר התעדכנו באירוע רק אחרי שהסתיים. 
מטעמה של משפחת נתניהו נמסר: "בזמן ששרה נתניהו 
ובניה חגגו יחד את יום הולדתה במסעדה, נכנס למקום 

אדם זר, ככל הנראה בגילופין, והחל להתפרע ולקלל את 
הסועדים ואת המאבטחים, שעצרו ועיכבו אותו עד להגעת 

המשטרה. בשום שלב לא נשקפה סכנה לשרה נתניהו 
ומשפחתה".

פאבל, מנהל המסעדה, אשרי הבקבוק?
"לא היה מקרה כזה".

מהלשכה של נתניהו אישרו שזה כן קרה.
"לי לא ידוע שדבר כזה קרה. במסעדה הכל היה שקט 

ורגוע".

הרומן הגדול בין שגריר ישראל לשעבר בפריז, דני 
שק, 62, שעזב את אשתו אן עבור אמילי מואטי, 37, 
מראה סימני גסיסה. השניים מיסדו את הקשר ביניהם לפני 

כחמש שנים בטקס אלטרנטיבי של החלפת טבעות. 
מואטי, פריז כבר לא בוערת? 

"החיים הפרטיים שלי הם שלי".

ליאורה חולה על רכילות מטוסים, במיוחד כזו 
המתרחשת במחלקת העסקים. נוסעים בטיסת אל על 

ביום שלישי שעבר בלילה מספרד לנתב"ג הבחינו כי 
במחלקה עסקים יושבים כבוד נשיא המדינה ראובן ריבלין 

ואשתו נחמה, וממש מושב אחד מאחוריהם, הנשיאה 
הזמנית לשעבר והמועמדת בסיבוב הקודם, יו"רית הכנסת 

לשעבר, דליה איציק. חמש שעות טיסה חלפו עברו להן 
מבלי שהוחלפה מילה אחת בין המושבים העוקבים. כל 

המעורבים שמרו על שתיקה גם כשליאורה פנתה אליהם 

וסירבו להגיב.

עדי שלג )51(, עד המדינה בפרשת נוחי דנקנר 
ואיתי שטרום, ואשתו מיה שלג, כבר לא. 

עדי, אפשר עדות ממקור ראשון? 
"תתביישי לך".

הגרושה החדשה העשירה ביותר בישראל, דגנית 
חרל"פ, מתנהלת עם עו״ד יונתן דיוויס, שעשה 

כמה אקזיטים ומחלק את זמנו בין ארצות הברית לישראל.

לפני מספר שנים קנה אייל עופר את הבית על הצוק 
בהרצליה פיתוח, ברחוב הכי יקר בארץ - גלי 

תכלת. את הנכס רכש מניסן חקשורי ז״ל, שהלך 
לעולמו באוגוסט השנה. אם חשבתם שעופר, 
המתגורר לסירוגין בלונדון, ניו יורק וישראל, 

מתכונן להעביר את מטלטליו לבית הבנוי, חשבו 
מסלול מחדש. עופר הגיש לעיריית הרצליה 

בקשה להריסת המבנה ובנייתו מחדש. את הבית 
החדש תכנן לא פחות ולא יותר מאשר 

דניאל ליבסקינד, אדריכל יהודי–
אמריקאי אשר נבחר לתכנן מחדש את 

מרכז הסחר העולמי במקום מגדלי 
התאומים. ממשרדו של אייל עופר 

נמסר: "אנו לא מתייחסים לחייו 
הפרטיים של מר אייל עופר".

זוג חדש מפציע במדור המחבק 
והמכיל של ליאורה: קרן בן 

דוד, היזמית והאקסית המיתולוגית 
של הח"כ לדקה שרון גל, והאלמן אפי 

צפריר, בעבר שחקן כדורגל.
בן דוד, מזל טוב!

"תודה על הפרגון. אשמח שהאייטם לא 
יעלה".

שולי ומיכל רנד ממשיכים להסתבך. 
הפעם בתפקיד המפתח: מי שהשכיר 
להם את הדירה, חיים אוזן. שולי כבר לא 
משלם והמצב הגיע לכך שניתקו להם את 

המים. 
אוזן, מה בפיך? 

"השכרתי את הדירה לשולי רנד כשהוא 
גר לבד, בזמן שהיה פרוד מאשתו. לא 

נתתי לו אישור להכניס אנשים לבית, זה בניגוד לדעתי. 
ואז הוא הכניס את המשפחה שלו, אנשים, זה ממש לא 

מקובל עלי, אבל זה עוד מילא. בינתיים מכרתי את 
הדירה ועלי לפנותה לשם מסירה לקונים. הדירה לא 
משולמת ברמת תשלומים של מים, חשמל וארנונה, 
אאלץ לנקוט בצעדים משמעותיים של פינוי ולפנות 

לערכאות משפטיות. רנד, מצדו, התנתק, לא עונה 
לטלפונים, לא מחזיר הודעות, מתנהג בצורה שאינה 

מקובלת עלי".
עו"ד בני דון יחיא, פרקליטה של מיכל רנד, מה תוסיף?
"שולי עסוק בפרויקטים לקראת חנוכה. מיכל משוכנעת 

שהוא יעמוד בהתחייבויותיו ובאחריותו גם כלפי בעל 
הדירה וגם כלפי משפחתו".

את תגובתו של שולי רנד לא ניתן היה להשיג.

מירי ודן שילון מציגים סגנון חיים חדש, 
לאחר שחזרו לחיות יחד באותו הבית 

בזיכרון יעקב, אבל בקומות ובחדרים שונים. 
מירי שילון נמנעה מלהגיב.

סטיבן באומן, הבן של יהודית, ניסה 
לעשות עלייה לארץ, אבל לאחר 

מספר חודשים הגעגועים להולנד ולבת 
הזוג הכריעו אותו והוא שב לארץ טחנות 

הרוח.
יהודית באומן, האם, זה נכון?

"כן, הוא נכנע לאהבה".

אורית פוקס מתבקשת לסור אל 
הווטרינר שלה על מנת להסדיר 

את החוב בגין עיקור החתולה שלה, 
יולי.

שלום אורית, ביום שישי הקרוב הולך 
להתפרסם אייטם בנוגע לחוב שלך 

לווטרינר בגין עיקור החתולה שלך, יולי. 
"אגיע השבוע לשלם. לא יצא לי להגיע 
אליו. הביאו לי אותה לאוטו מבלי לפרט 
מה עשו. אני רוצה חשבון מסודר. בנסיעה 

מרחובות לקיסריה להחזיר את החתולה הביתה 
אני רואה ארבע שיחות שלא נענו. לדרוש 

בשלום החתולה? לא דרשו. שורה תחתונה, 
השבוע מגיעה לסדר את החשבון".

גלית מהמרפאה, תעזרי לי?
"מה את צריכה?".
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קורא מארק צוקרברג מומלץ להיכנס לכוננות. 
"הצינור"  של  הפייסבוק  דף  על  המאבק  אחרי 
גיא לרר לערוץ 10, מתרחשת עכשיו מלחח  בין

מת עולם בין הלנה עמרם, פעם השדכנית של המדינה, 
לאיש יחסי הציבור שלה לשעבר, יוליאן לוינסון, על דף 

הפייסבוק העסקי שלה. 
בתוכח העלה  אתגר  חיים  הקודמים  הפרקים  :תקציר 

נית "אנשים" לפני כשנה פוסט מדף הפייסבוק האמור 
כלכלית,  לעזרה  לכאורה(  )לכאורה,  הלנה  קוראת  ובו 
ומוכנה )שוב לכאורה( למכור כליה לשם כך. הקריאה 

חהנואשת זכתה להדים קורעי לב. הלנה טענה שזו המ
צאה של לוינסון, ולוינסון מצדו דבק בגרסה שהוא רק 

ציטט מפי הגיבורה.
עכשיו מתחדשים הקרבות, כאשר לוינסון טוען כי הלנה 
מטרידה אותו ללא הרף ומאיימת עליו בשיחות טלפון 

חכדי שיחזיר לה את דף הפייסבוק. לוינסון: "היא משו
געת לגמרי. בזמנו חיים אתגר לקח אותה למכונת אמת 

חוהמכונה נשרפה לגמרי. בכל דף הפייסבוק הזה יש לט
ענתה בקושי 1,800 אנשים וגם בזה אני לא בטוח. היא 
הזמינה אותי לביתה כדי להכין לי מארב עם חיים אתגר. 
חיים אתגר עושה בימים אלה בנפרד תוכנית עלי וגם 
עליה. אני לא צריך אותה כדי להופיע בתוכנית שלו. 
בטח לו כשאורבים לי ללא הכנה. לפני שנה בן הזוג 

שלה הגיע אלי הביתה ואיים עלי". 
תן תקציר על תולדות דף הפייסבוק.

ח"היא חיברה אותי לדף הפייסבוק שלה כחלק מעבודת
נו המשותפת. עכשיו היא לא מצליחה להיכנס אליו כי 

הוא מחובר לחשבון הפייסבוק האישי שלי".
מה עם חופשת שחרור?

"אני לא מספיק טיפש כדי לתת לה את הססמה לחשבון 
שלי".

אז בעצם החשבון העסקי שלה הוא בן ערובה שלך. 
יש בעיה לסדר את זה?

"ככה יוצא, לצערי. ברגע שהיא תתנצל על ההאשמות 
שהיא  יודעת  את  אשחרר.  כלפי,  שלה  השחר  חסרות 
עדיין חייבת לי כספים, 5,000 שקל? כסף קטן אומנם, 

אבל חוב זה חוב".
ומה האמת לגבי סיפור מכירת הכליה?

"היא סיפרה, ביקשה שאפרסם וזה מה שעשיתי". 
ענבל  שלך,  מפורסמת  פחות  הלא  הלקוחה  עם  ומה 

אור?
פעם  כל  אלי  מתקשרת  היא  פעם,  מדי  איתה  "מדבר 

מטלפון אחר. גרה עכשיו בווילה בנס ציונה".
שלום הלנה, זו ליאורה מ"מעריב". את טוענת 

שיוליאן גנב לך את הפייסבוק?
"את לא מדייקת".

כאן חלה תפנית חדה בעלילה כאשר מישהו, 
כנראה הבן, השתלט על הטלפון. 

"ליאורה, מי נתן לך את הסיפור הזה?".
תמיד פרגנתי לאמא שלך. יש לי היסטוריה 

טובה איתה. תחזיר לי אותה בבקשה.
"ממי קיבלת את הסיפור?".

יום  והמשך  לך  רבה  תודה 
מהנה.

למי שייך עמוד הפייסבוק של השדכנית הלנה עמרם, למה היחצ"ן יוליאן לוינסון 
לא משחרר לה אותו, ומי חטף את הטלפון לאמא שלו? ליאורה מגישה: תעלומה

ל

הקרב על הפייסבוק

צילומים: ????
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