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יור נערות־זוהר של שבוע לי יש השבוע

 ישראליות הן שלי הנודור גיבורות בל דות.
 הזוהר בשטח ההגירה מצב ולפי מהגרות,
 הרבה עוד לי יהיו שדווקא נראה הישראלי
כאלה. קשים שבועות

 היפהפיה היא שלי השלישית המהגרת
 אהוב בארץ שנטשה דל״ביאנקו, ומיאן
ו אם בהרצליה, וילה עם קפל[) (נחו□
 עם לה והתחתנה לירות, אלפים חמשת

 בחוץ' מכירה, לא כמעט שהיא זר, מיליונר
לארץ.

 שלה אסא בינתיים. התנחם שלה החבר
 לירותן אלפים החמשת ורק לשובה, מחכה

 החייט על־ידי ניתנו הן מאד. לה דואגות
 ידידיה, קפלן, נחום ועל־ידי צמרן ישראל
 בתום ארצה תשוב שהיא זה על בערבות

 היא בינתיים בחוץ־לארץ. כסלכת־יופי מסעה
 יחול הראשון, ביום הבא, והשבוע שבה, לא

ה ההזדמנות לה ניתנת שבו האחרון היום
 של כספם את לאבד או ארצה לשוב אחרונה
ידידיה.

 את שמעו הרעים הלשונות בעלי כשכל
 לא בכלל בעצם ׳שהיא החליטו הזה, הדבר

 אף ראו שלא עובדה בחוץ־לארץ. התחתנה
 ושפשוט שלה, מהחתונה תמונות שום פעם
בעל. בלי ארצה לחזור מתביישת היא

ה השמועות כל את מכחישה שלה אמא
 ״זה אומרת, היא ״תמונות־שמונות,׳׳ : ללו
 לכל להראות צריכה אני 7מה מעניין. לא

 הבת של החתונה של החוזה את ואחד אחד
שלי?

לארץ, לבוא יבולים לא הם מאוד ״פשוט
 סופר־ עכשיו פותח הוא מאד. עסוק בעלה כי

ל רוצה לא והיא זמן, לו ואין מארקט,
לשמונה לבוא מוכנה היא בעלה. את עזוב

דר־כיאגקו

 לבוא. לה כדאי לא זה בשביל אבל ימים,
מדי. פחות זה

 אין לירות ,אלפים לחמשת אופן, ״בכל
 המועד את לה שידחו סידרתי לדאוג, מה

 לשלם יצטרכו לא שחתמו ואלה האחרון,
הכסף. את

ל למדה היא מאוד. מאושרת שלי ״הבת
שתעשה משתגע בעלה השלג. על החליק
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 אבל נגמר, לא עוד המיליונרים מירוץ

 הראשונה המנצחת מנצחים. כבר בו יש
 שוו* שמעונה היפהפיה הדוגמנית היא

 מראשי אחד עם להתחתן שהצליחה ארץ,
ישראל, נערות את שסיחררו המיליונרים

רוזוורד. נורמן
 איתו. להתחתן התחילה רק היא בעצם

 מיליונר עם נשואין כי גמרה. לא עוד היא
 את לגמור ואי־אפשר מאד, ארוך דבר זה
הכל. וזה שבורה אחת בום כך, סתם זה

 נשא הוא בלונדון, שעבר, הרביעי ביום
 עם בלונדון, רב־פאר, בטקס לאשר, אותה
 ירח־ את מפואר. וכיבוד מוזמנים הרבה
 להעביר החליטו שניהם, הם, שלהם הדבש

בישראל.
וביום הילטזן, למלון לישראל הגיעו הם

 ישא הוא שלהם, ירח־הדבש באמצע השני,
 ה־ הסולת כל בחברת לאשר״ שוב אותה

 יהודי, דתי בטקס יהיה זה הפעם הישראלית.
כחוק.

 שלהם ירח־הדבש את יסיימו הם אחר־כך
 החתונה את יערכו הם ושם ללונדון, ויחזרו

 מאות שמונה בנוכחות שלהם, האמיתית
כולו. העולם מוזמני איש,

 להודיע *צריך החתן, מסביר ״אצלנו,״
 חודשים חמישה־שישה כאלה טקסים על

 לכן להתכונן. יוכלו שהאנשים כדי מראש,
בפברואר.״ 19ל־ זה את קבענו

 היא הזאת השמחה בכל הראשית האשמה
 רופא־ אבא של יחידה בת צנועה, יפר,פיה
 של מנד,לת־ר,מכירות שהיא ואמא שיניים
מודל. תלווה חברת

מוקדם
ומאוחר

 כל !וקודם בהריון היא לביא דליה
 לא, סוליבאן; ג׳ון עם התחתנה היא

 סוליבאן, ג׳ון בעלה, כל קודם סליחה.
 להת־ רצו הם אחר־כך מאשתו. התגרש

 לג׳רר, נשואה היתה דליה אבל חתן.
יהודיים. בנשואין הראשון בעלה

 בעלה עם להתחתן אמנם יכלה היא
 רצתה לא אבל אזרחיים, בנשואין השני

 היא אז היהודי. החוק עם להסתכסך
 חודש ולפני הקודם, מבעלה התגרשה
 קודם רגע, לא, בעלה. עם התחתנה

 היא אחר״כך להריון, נכנסה היא כל
התחתנה.

 חוץ־לארץ, מעיתוני נודע הזה הדבר כל
 שבחוץ״ הסרטים מחברות על־כך ששמעו
שדל כך על להתפלא שהתחילו לארץ,

לקבל סירבה לעבוד, כל־כך האוהבת יה,

לביא דליה
 שהציעו חדשים תפקידים הרבה כל־כך

 שדליה וגילו לחקור, התחילו הם לה.
מההתחלה). (ראה בהריון היא לביא
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ה ר  הישראלית״, לורן ״סופיה פ, ל ש

 מתחתנת לא היא טובה. ישראלית דווקא היא
 נער־ שום עם אמריקאי, מליונר שום עם

 תייר שום עם לא ואפילו אנגלי, שעשועים
פשוט.
ל כדי להוליווד לנסוע צריכה היתד, היא
 הצעות מיני כל לד, הציעו כוכבת. שם הפוך

 כדי כולן, את דחתה היא בחוץ־לארץ. מפתות
פשוט. ישראלי עם להתחתן

ב גר לא שלה הפשוט הישראלי אבל
 ירד הוא דווקא. בדרום־אפריקה אלא ישראל,

 שם להחליף כבר הספיק רב, זמן לפני לשם
 ולפתוח צני, אייבי :לועזי לשם שמו את

לשמלות. בית־חרושת

 מתכוננת היא ספורט. עושה והיא ספורט,
 גם תגיע היא ואולי השנה, לאווי לנסוע
אלינו. לכאן,

 היא עכשיו, לישראל תבוא היא אם ״אבל
 הגישה היא שלה. הירוק הכרטיס את תפסיד
 אסור ולכן אמריקאית, אזרחות לקבלת בקשה

 אם אמריקה. את לעזוב ישנה, חצי במשך לה,
 חצי שוב לחכות תצטרך היא תעזוב, היא

שנה.״
ל שנה עשרים כבר חיכתה היא מסכנה,

 שתחכה ממנה דורשים ועכשיו הזאת, אזרחות
נורא. זר, נוספת. שנה חצי יעוד

 בסיור־הנצחון כשד,יתר, אותו הכירה היא
 הם ארצה, חזרה כשהיא באירופה. שלה

להתכתב, המשיכו
בא הוא ^מזמ̂ן ולא

זה, ואחרי יתארסו, §
את תגמור כשהיא

 כדי חודשים, שלושה
/ ׳ '• ף מת־ היא איך לראות ₪

ן הם זר, אחרי הזאת. |
 יתחתנו ארצה, יחזרו

כש־ יהודית בחתונה

■ הארץ את לעזוב מה ■

לא הגברים י *שבארץ < ^8

גב־ אין פשוט שים.
ה־ וזאת בארץ. רים לם שרה

 ההורים יחידה, בת היתר, שהיא כיוזן
 נורא, בה וטיפלו נורא, אותה פינקו שלה

 ופורחת, יפה כל־כך נהיתה היא זה ובגלל
וידועה. מצליחה דוגמנית והפכה

 היא ורווקה, צעירה עוד היתד, כשהיא
 כל על הכס דיצה עם קשה התחרתה

 תואר על התחרו הן בהתחלה דברים. מיני
 הן ואחר־כך בארץ, ביותר היפה הבחורה
כירק. כני על התחרו
 בעצם חבס. דיצה של חבר היה בירק בני

 אבל שלה, חתן כמעט שלה, ארוס היה הוא
 כרוך עם התחתנה חבס דיצה אחר־כך
 עם התחתנה ושמעונה יבואן־עורות, חכם,

 לאחר רמת־אביב, במלון מפואר בטקס בני,
 ונפרדה איתו התארסה היא רב זמן שבמשך

לסירוגין. ממנו
 והתחיל בעלה בה התאהב גירושיה אחרי

 הכירה היא ואילו לה, ולקנא אחריה, לחזר
 אמריקאי מיליונר תל־אביב ממלונות באחד
 לאמריקה, אליו ונסעה פרוס, אפי בשם
איתו. להתחתן כדי

 אמנם היא לאמריקה נסעה שהיא לפני
להת רצתה לא היא אבל נורמן, את הכירה

האמרי עם להתחתן רצתה היא איתו. חתן
יותר. גדול מיליונר שהיה קאי

 הגדול המיליונר עם להתחתן כדי אבל
 כל את ללמוד צריכה היתד, היא מאמריקה

 מיליונר היה הזה הארוס כי היהדות, חוקי
מאוד. אדוק

 כל ובינתיים יהדות, ללמוד התחילה היא
 נואשים מכתבי־אהבה מקבלת היתד, הזמן

 לד״ נמאס זה שבסוף עד לשעבר, מבעלה
האהבה. לא היהדות,

 עם המיליונר, על לסתר החליטה היא
 היא אחר. משהו ולמצוא שלו, הכסף בל

 פחדו הוריה אבל ארצה, לחזור התכוננה
ל אותה ושיכנעו בבעלה, מחדש שתתאהב

 במישהו שם ולהתאהב בחוץ־לארץ, הישאר
אחר.

טל בקריאות בינתיים אותה הציף בעלה
ל לנסוע החליטה והיא נואשות, פוניות
 במיליונר שם להתאהב כדי לאנגליה ביקור
השני.

 כבר עבר רוזוורד, נורמן השני, המיליונר
 נער- עדיין הוא אבל השלושים, גיל את

 עם סוערים חיי־שעשועים המנהל שעשועים,
ה יהודים, מיליונרים של שלמה בנופייה

 ובין ובישראל, באנגליה ומבלים משתעשעים
לזו. זו

ה ובין לישראל, בא הוא בשנה פעמיים
לחלי בתי־חרושת מנהל הוא הללו פעמיים

 לו היו באנגליה ובאיטליה. באנגליה פות
 מיני וכל ונשים, ובחורות חתיכות המון

 יהודיות, היו לא הן אבל אנגליות, יפהפיות
אותן. רצתה לא שלו ואמא
 הכיר הוא בארץ לארץ. נסע הוא לכן
 וכולן ונערות־זוהר, וחתיכות יפהפיות המון

 בפראות אחריו רדפו וכולן יהודיות, היו
 רצה לא הוא אבל ),1516 הזה (העולם

 וגם שמעונה. את הכיר שהוא עד אותן.
 היא זאת אם בטוח היה לא עדיין הוא אז

לא. או בשבילו, האשד,
 שלו, האמא את לקח ללונדון, חזר הוא
 את כאן לה והכיר לישראל, אותה הביא

 היתד, ששמעונה בשעה שמעונה, של האמא
 בזו זו התאהבו האמהות שתי בחוץ־לארץ.

להתחתן. והחליטו
 כבר שלהם הילדים ששני לאחר עכשיו,

 של האמא שלחה הראשונה, החתונה את ערכו
 מזהב סיגריות קופסת שמחה, מרוב שמעונה,

 את יערכו שהם ואחרי נורמן, של לאמא
 נורמן של האמא תשלח השניה, החתונה

 זה ככה שמעונה. של לאמא מזהב משהו
הנוצצת. בחברה הנוהג

 גדולים. חיי־זוהר לשמעונה יהיו בלונדון
 והחברות החברים כל את בקרוב תכיר היא
 ג׳יין ואת דייווים סמי את נורמן, של

נוצ אנשים המון המון ועוד מנספילו*
צים.

 בזה, שמבינות שלה, הישראליות החברות
 טוב יותר הרבה עסק עשתה שהיא אומרות

 אמנם יהודית כי מזור, יהודית מאשר
 אבל בניו־יורק, מרכזיים חיי־חברה מנהלת
ושח דייח־יס סמי כמו חברים אין לבעלה

יש. שמעונה של ולבעל אחרים, קנים

 הארץ.״ מן יורדות שכולן סיבה
 להוליבוד, נסעה לא היא בערך, חודש לפני

 שקיבלה, החינם כרטיס למרות דבריה, לפי
 בתה שאם טענה שלה ד,אמא כי ממישהו,

מס בינתיים תתאבד. היא הארץ, את תעזוב
איומיה. את שכחה שהאמא תבר




