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 אמיתית. בחתונה או במתיחה נוכחים הם אם אורחים
 במרץ 31 ה־ בליל ינוקא ערך המתיחה, ברצינות קהל

הפתיון. את בלעו רבים לנצח. מהם פרידתו לרגל ידידיו,
 לא ינוקא משה של חתונתו כי הנאספים לכל שהתברר אחריהסד החתן

 .האורחים לעיני במחול המיועד החתן יצא מתיחה, אלא היתה
שריף. לולה של ומקסמיה מהשמפניה נהנה הקהל חתונה, לא או חתונה לחתונה. שבאו

ם ם ף ע פ  לתת ינוקא של אמו הסכימה ה
 שמה שנשלחו. להזמנות שמה את ^

 ינוקא אמיתית: בהזמנה גם פעם הופיע
 אומרת, זאת ברצינות. נשוי בשעתו היה

גרו רשמי. באופן אבל ברצינות, לא אולי
ה לחתונה המוזמנות אחת היתר. אף שתו

פעם.
 סרג־ החסודה, הכלה הימה הערב הפתעת

)22 בעמוד (המשך

 את הדבר מנע לא לפועל יצאה לא שהחופה למרותהנרורות נשיקת
 בתמונה גם הנראית המיועדת, כלתו את לנשק ינוקא

גרא. רחל התכשיטאית המאורע לכבוד שהכינה החשופה הכלולות בתלבושת מימין

 נערי־השעשועים אולי או — ביותר שעים
 הצנועים בחיי־הלילה — ביותר הזוחלים

ל הסטנדארדית, תשובתו תל־אביב. של
 קשה.״ ״עובד היא: עושה, הוא מה שאלה

 שותף בהיותו מתבטאית הקשה עבודתו
 קליפורניה. מסעדת ומנהל מנדי׳ם, במועדון

 אייבי בעליה, של בהיעדרו־שלא־מרצונו
נתן.
ב אחד מתיחת מארגן הוא כאשר גם

 ־ק אולי (או קשה ינוקא עובד אפריל,
ה ברצינות הקהל את לשכנע כדי אז?)

למרץ 31ה־ בליל הגבר ערך מתיחה,

 שמוא־ דיין. ואהרונה אסי לבית. מזל הביא
 יהלומני של הקליקה כל צמח. וברכה ליק

ביד. צ׳ק עם אחד כל תל־אביב,
 מיברק שלח עינבר רלף הטלוויזיה במאי

התנצלות.
 בשמלות• הופיעו הגבוהה החברה נשות

כאשר מפוארות. ותסרוקות מהודרות ערב

 פרידתו לרגל ידידיו, לכל מסיבת־רווקים
 ינוקא אם כולם. אמרו אה, לנצח. מהם :רב־סרן
 בלוף. לא שזה סימן כסף, זה על מוציא ל־אביבי

הפתיון, את כולם כמעט בלעו כך משום אלא יה

באפריל. האחד מתיחת
 לבושי החוגגים ידעו לא זאת את אולם

המר. הסוף עו — ההדר

 - משה ״ינוקא
קשה״ עובד

 שבועות לפני שנשלחו הזמנות ■ס*
 רושם עשו השמנא־וסלתא לכל מספר | (

ה היתה נפל?״ ינוקא ״גם בהחלט. רציני
האחידה. תגובה

ש בעובדה בהתחשב מוצדקת, תגובה
המשע־ מנערי־הזזהר אחד הוא ינוקא משר,

 כמו במנדי׳ם באפריל האחד בליל התייצבו
טובים. ילדים

 היהלומנים כל
ביד צ׳ק עם

י *  ש־ ברגנר, יוסל שם? הופיע לא *
 האמנתי ״אני כך: אחר גלויות הודה

 דני מחובר. ונורית גפן יהונתן הסוף.״ עד
ו מהצבא חופש במיוחד לקח חסידוף
 יש אם להתעניין בא מנוסי דידי התייצב.
 רוזן שמואליק כפולות. מתנות במקרה

ל־ שנועדה מנחושת כף־יד חמסה, הביא

 המרכזית האטרקציהבטן וקוו
 הופעתה היתה באירוע

 שריף. לולה הישראלית הבטן רקדנית של
 תור־ מרקו אמרגנה, הצטרף הסוער לריקוד

 שאסור צליק, ראובן נראה כשמאחור ג׳מן,
הנשואין. טכס את שיערוך הרב להיות היה

 למשוך ניסו המתיחה, אחר־כך התבררה
 שהן פנים להעמיד אדישה, באלגנטיות כתף

 זאת פתאום? מה שמלת־ערב? ״זאת ידעו:
מ שטויות. התסרוקת? אצלי. שמלה סתם
י ימים. שלושה לפני נ  במיוחד התכוננתי א

באמת.״ נו, הזה? לערב
היתה החתיכה

האמא
ה־ כל את לי קילקל שכמעט י

ו§ ^  ״הוא ינוקא. מספר צליק,״ היה עניין ,
 וזקן, פאות עם מחופש לבוא צריך היד,
 על איתו לריב צריך הייתי ואני רב, כמו

 לחזרה בא לא הוא אבל הנדוניה. גובה
 לחתונה, ישר הופיע רק שקבענו, הגנארלית

 רוול. של בבגדים לי לבוש בערב, בעשר
ה את מבטל אני חזרה שבלי לו אמרתי
חופה.״

 של במתיחות, ותיק מומחה הוא ינוקא
 הוא פעם אחר. תאריך כל או באפריל אחד

 לו בישר כאשר אחיו, של חייו את קיצר
 מפעל־הפיס. של הגדול בפרס זכו שהם
חתי לו להכיר לחבר הבטיח אחרת פעם
 לפגישה ינוקא הביא חתיכה ובמקום כה,
אמו. — את




