
 רוצות עכשיו שנרשמות הבחורות ״רוב
 רוצות אחוז ״תשעים לוין, המשיך תיירים,״

ב באים לא ישראלים תיירים. רק להכיר
 לא הן מיליון, אפילו להן תתן אם חשבון.
 יותר שתייר חושבות הן תייר. רק רוצות,

 רק זקן, שיהיה אפילו מקומי. מבחור טוב
 רק הן האלה והבחורות אמריקאי. שיהיה

 מי עם חשוב לא חדשות לעולות ישראליות.
 מבתים טובות, בחורות הן אלה להתחתן.

 רק השכלה. להן ויש גמנסיה שגמרו טובים,
לכולן. מספיק יש השם׳ ברוך תיירים.
 נמוך תייר אחד, בא שנתיים לפני ״הנה
 השדכנית שאול, של אשתו הוסיפה ושמן,״
 הוא העצמאות. ביום היה ״זה לוין. אסתר

 בן הוא צעירה. נערה שרוצה ואמר אלי בא
 מקסימום בחורה רוצה ,אני לי: ואמר 65
 בחורה עם תעשה ,מה לו: אמרתי .׳25

 אז ותברח.׳ שנה אצלך תהיה היא כזאת?
 שנה, רק שתהיה לי איכפת ,לא ענה: הוא
 בחורה לו הבאתי זקנה.׳ תהיה שלא אבל

 לה: אמרתי ירקות. מזכר אבא,שלה מיפו.
 .׳60 בן אבל עשיר, אמריקאי אדם, לי ״יש

 ,טוב. אמרה: שנים. חמש הורדתי בכוונה
 ודירה, חנות שלי להורים יקנה הוא אם
מסכימה.' אני

 שאל תי׳כף הוא פגישה. להם ״עשיתי
 ,יהודית.׳ אמרה: היא שמך?׳ ,מה אותה:

 לא?׳״ למה ,כן, שאל. הוא אותי?׳ רוצה ,את
 דירה שלה להורים קנה הוא אז ענתה. היא

איתו. התחתנה והיא וחנות
 שבאמריקה חושבות הבחורות כל ״כמעט

 לוין. שאול המשיך הריצפה,״ על כסף יש
 כל נוחים. יותר החיים ששם נכון ״זה
 אז וטלפון; טלביזיה, טקסי, לו יש אחד

בחו על אפילו לשמוע רוצות לא הבחורות
 בחורה רשומה כאן, לי יש הנה מכאן. רים

 שלה אבא הגונה• בחורה פתח־תקוה. ילידת
תי בית־ספל גמרה היא בסולל־בונה. פועל
.19 בת היא מורה. סמינר׳ בוגרת וגם כוני

 אפילו רוצה לא ישראלי עם תייר. רק רוצה
מהנדס.״ או דוקטור שיהיה אפילו להיפגש,

★ ★ ★
7צה״ סרן או חדשה מכוגית

ת ם ך ר ב ג  ה־ של אשתו ליבר, ברוניה ה
 שנתיים מזה השוהה ליבר, אברהם שדכן ^

 הותיקות על נמנית בארצות־הברית, וחצי
 עם אחת בדעה היא גם בארץ. שבשדכניות

 90״ קבעה: קודם עמו' שנדברה מבלי לוין.
 רוצות חתן, לחפש הפונות מהבנות אחוז

 להן: אומרת אני מכאן. לנסוע כדי תיירים'
 טובים בחורים פה לנו יש רוצות? אתן ,מה

נחמדים.׳ באמת טובות. ממשפחות
טוב, אוויר יש פה?! לנו חסר מה ״בכלל,

 רשומים בחורים ואיזה בארץ. טוב כל יש
 בחורים אפילו יש ורופאים. עורכי־דין אצלי!

 לפני רק דבר. שום עוזר לא פרייבט. עם
 .21 בת בחורה של אמא פה היתד, זמן כמה

 לי: אמרה והאמא בגרות, תעודת לה יש
בש תייר איזה לך יש אולי ברוניה, ,גברת

 תייר. שרוצה בחורה עוד באה בתי?׳ ביל
 מאוד מאנגליה תייר לי ,יש לה: אמרתי
 אופן. בשום ,מאנגליה? ויפה.׳ גבוה נחמד,

 היא למה, אותה כששאלתי ,מאמריקה. רק
קר. שבאנגליה אמרה

 נישואין לצורך לתיירים שהביקוש ברור
 חלק הרב. ההיצע אילולא גבוה, כה היה לא

 במטרה בא לישראל הבאים מהתיירים ניכר
 במשרדי ישראליות. נשים כאן לשאת ברורה

 המעכבים תיירים על לספר יודעים השידוכים
 לתקופה עד אפילו הארץ׳ מן יציאתם את
אשה. למצח* כדי שנה, של

 מדוע ישראליות? נשים רוצים הם מדוע
 הישראלית הכלה של מניותיה גבוהות כה

האנגלו הארצות יהודי של הנשואין בשוק
סכסיות?

 העונות תשובות, שתי יש אלה לשאלות
ה היא הראשונה הסיבה הגורמים. רוב על

יכו אינם לישראל הבאים שהתיירים עובדה
 רמה באותה נשים בארצותיהם לשאת לים

 התיירים רוב בישראל. למצוא יכולים שהם
ב בגילם. מבוגרים הם ישראליות הנושאים

 לשאת על־פי־רוב יכולים הם ארצותיהם
 די הם שבידיהם האמצעים בגילם. נשים

 נחשבים הם אולם בארצותיהם, ממוצעים
 למשוך יכולים הם אין לכן בארץ. לגבוהים

 היכולות צעירות, בחורות של ליבן את שם
 אותם בעלי צעירים לבחורים שם להינשא

האמצעים.
 הכלה היות עובדת היא שני חשוב גורם

יה של בחברה שבאופנה. דבר הישראלית
 מעלה דרום־אפריקה או ארצות־הברית דות
 ביחוד בעלה, של קרנו את ישראלית כלה

 אוניברסיטה, כבוגרת להציגה יכול כשהוא
 שמכונית כשם בצה״ל. סרן שהיתר, מי או

 זרה) מכונית־ספורט (וגם ומפוארת חדישה
 רמי־ של מעמדי״ ל״סמל באמריקה נחשבת
הישר הכלה גם מעלה כן בחברה, המעלה

בעלה. קרן את אלית
★ ★ ★

הבורסה שער פי7 גשואץ
במט לארץ הבאים התיירים כל א
 אצל להירשם בוחרים כלות, לצוד רה
 היא מאוד, המקובלת אחרת, שיטה שדכנים.

 זו, לבורסה הנשואין. לבורסת פשוטה כניסה
 רחוב של בבתי־הקפה בעיקר המתקיימת

 מצד באות המפוארים, ובמלונות דיזנגוף
 ״מיליונרים״ המחפשות הזוהר נערות אחד

 המחפשים ד,״מיליונרים״ שני ומצד זרים,
הר אורכת אינה זו בבורסה ההיכרות כלות.

לענין. וישר במהירות נעשית היא זמן. בה
 למדעי־הרוח סטודנטית ),21( אמיתי ריבה
ב במקרה טיילה במשרד־הבריאות, ופקידה

 מספר. חודשים לפני התל־אביבי פראק מלון
 תייר של עינו את משכה היא בטרקלין

ב עצמו את להציג שמיהר מארצות־הברית,
 חודשים, שלושה של היכרות בתום פניה.
 ממסצ׳וסטם האגרונום אפרים, שלום נשא
 התחתן אחת ובעונה בעת לאשר, ריבה את

 מטרה, לאותה ארצה שבא וחברו׳ בן־עירו
או ריבה, של חברתה אופנהיים׳ מרים עם
דרך. באותה כמעט הכיר תה

 שמונה לפני נערכה עצמו מלון באותו
 בזמנה שהיתה ישראלית, בין ההיכרות' שנים

 נערת־ ,שמילר,אור יהודית לזר. יוצאת־דופן,
בר ילידת ההם, הימים של במושגים זוהר

 זה במלון הכירה נגנים, למשפחת ובת לין
 מארצות־ יהודי זמר אינגר, רישארד את

 הם הופעותיו. לרגל בישראל ששהה הברית,
 הריקודים, רחבת על זו את זה הכירו
מספר. שבועות כעבור נישאו
 שהחליטה ישראלית צעירה בינשטוק, אלה
 ה־ דבר של כתבת היתר, בעתונות׳ לעסוק
 סטיבנס, בשם אמריקאי צעיר הכירה שבוע,

 בארצות־הב־ הידועות המשפחות לאחת בן
 עולמי שם לו קנה סטיבנס של אביו רית.
 מגלי־השחיתות תנועת בראש שעמד שעה

 אלה שנה. 50 לפני האמריקאית, בעתונות
 ו־ ועדין־הר,ליבות יפר,־ד,תואר לצעיר נישאה
לאמריקה. היגרה

 חיפה ילידת ),21( פז (פלקוביץ) אילנה
בשנת נבחרה הריאלי, בית־הספר ובוגרת

יהודית
דוגמנית

 אשר לספורטאי נישאה הדני,
 כיום משמשת למכביה, בא
בארצות־וזברית, מצליחה טלביזיה

 המכי מלכת פז,אילנה
ל העומדת ביה,

מפרו. עשיר יהודי לרופא הינשא

עשיר, צרפתי לבעל־עסקים נישאה ארקין,
במרסיל, מותרות חיי כיום מקיימת

לרשותה, מיוחדת ספורט מכונית בקרוב לקבל עומדת
____*

 אוסף מתוך מקרי קציר זהוהיבול
 שלל יומיים. עתונים של קטן

 ישראליות נשואי על המודיעות המודעות
 מתחת בעתונות. יום־יומית תופעה היא לזרים,

מגוריו. עיר תמיד מופיעה החתן לשם

 שנד, ובאותה חיפה של היופי כמלכת 1957
 הבלונדית אילנה המכביד,. למלכת גם נבחרה

 בחיל־הים, שמתה בעת רב לפירסום זכתה
 בשלוש רצופות צעדות בשלוש כשד,שתתפח

 אילנה עבדה שחרורה עם האחרונות. השנים
 החיפאי עורך־הדין של במשרדו כפקידה

 אילנה פגשה שנה כחצי לפני חוטר־ישי.
 למשפחה בן גניקולוג, לנדמן, מרסלו בד״ר

 ,28ה־ בן מרסלו פרו. בירת בלימה, עשירה
שהס אחותו, עם יחד כשנה לפני לארץ בא

בשרות־קבע. ישראלי קצין עם להתחתן פיקה
 משך רמב״ס, בבית״החולים עבד הוא

 האולדס־ במכונית בחיפה כללית תשומת־לב
 היתד, ביניהם האהבה שלו. המפוארת מוביל
ל שבועות שלושה כעבור ראשון. ממבט

 לאילנה מרסלו הציע כבר המשותפת יציאתם
 ינואר באמצע להינשא עומדים הם נשואין.
שנה. כחצי בעוד לפרו יעזבו הקרוב,

מיליו לצוד אינה ״מטרתי אילנה: ״טענה
 הבנק חשבון לחוץ־לארץ. עמו ולרדת נר

 מקווה אני אותי. מעניין אינו מרסלו של
 לבעל אותו להפוך שנתיים כעבור שאצליח

לארץ.״ ונחזור ישראלי דרכון
 ישראליות צעירות בין יוצאת־דופן דמות

 דוגמנית (פולישוק), בת־יער נורית היא אלה
 רב, בפירטום השבוע שזכתה ),20( צעירה

ב האו״ם לחיילי נשלחה שתמונתה שעה
 גנד בוגרת נורית, אנשים). מדור (ראה עיי׳

לפ ביקרה אופנה, לציור וקורט גאולה נסיה
 משכר. שם ידידיק, בבית מספר שבועות ני

סטו ),24( קאצן ברנרד של תשומת־לבו את
 למשפחה בן מדרום־אפריקה, לרפואה דנט

 הצעיר אזר מספר ימים כעבור מאד. עשירה
 אחרי נורית, של הוריה לדירת עלה עוז,

 היא נורית. עם התיידד ברחוב, אותה שראה
ב בסיוריו מורת־דרך לו לשמש הסכימד,

ה לה הציע בלבד שעות 24 כעבור ארץ.
לחשוב. זמן ביקשה נורית נשואין. צעיר

ה בעל הצעיר מאד. קוסמת היתד, ההצעה
נו של לרשותה להעמיד הציע הקצר זקנקן

 וכל מכונית־פאר חדרים, 14 בת וילה רית
 דעתה את לבלבל העשויים המותרות שאר
תשו את דחתה נורית ישראלית. צעירה של

המ משם לדרום־אפריקה. חזר ברנרד בתה.
 שתבוא ביקש מכתבים, עליה להמטיר שיך

 ומשפחתו מגוריו מקום את תראה לבקרו׳
מחליטה. שהיא לפני

 גם כי העיר בכל השמועה נפוצה בינתיים
 נורית אולם למיליונר. נישאת בת־יער נורית
להי מתכוננת ״אינני זאת. הכחישה עצמה
 את מדי יותר אוהבת ״אני אמרה, לו,״ נשא

)14 בעמוד (המשך


