
 היו שם, שנראו היקרות התלבושות בין מלא.
שולחמת למעלה: בתמונה מחו״ל. צמרת אופנאי  ה־ ת
ה הנהדר. מתאים. במצב־רוח אורחת משמאל: בתמונ

 אולמות חמישה אל — הלבנות הכפפות לי
נוספים.
 לחתונה שהגיעו התפרנים, האורחים מעט
ה מן עוד החתן אבי עם קשריהם בזכות

 היהלומנים גדול כאשר הים, הטובים ימים
 — פשוט יהלומים מלטש בתור עבד בארץ

 ששיחק החתן, עם הספורטיביים קשריהם או
 — הראשונה בליגה כדורגל בקבוצת בזמנו
הימים ״כל למדי: מודאגים לחתונה הגיעו

■ פשוטת־ לשימלה לבושה
11#  ן בהרבה מעוטרת אן קווים, 11 ^

^ אורחיה. 1700מ־ אחד אל מחייכת יהלומים,

ם זוכה (באמצע)הגששן־ החתן ת לחיבוקי שיקו — הטובים מחבריו ונ
לן שטן, רוני  הוריהם שגס יודקובסקי, ואבי הפלסטיק, מ

מנו לחתונה מופלגים. לעשירים נחשבים והכלה. החתן הורי של הרבים עובדיהם גס הוז

 על בחשבונות עסוקה הייתי החתונה לפני
 ״כמה האורחות. אחת סיפרה המתנה,״ גודל

ידע כזו? לחתונה מתנה על שאוציא מצפים
 בארץ. מפוארת הכי החתונה תהיה שזו תי
 רק יכול גדול, כסכום בעיני שניראה מה

 זד, — שני מצד עשירים. אנשים להצחיק
 לירות. 25ב־ מתנה קניתי אילו מגוחך, היה

 החודשי התקציב כל את לי הרסתי בסוף,
 ל״י.״ 100ב־ מתנה וקניתי

ני מתנתה את אשה אותה ראתה כאשר
 האחרות, המתנות מאות שיל לצידן שאת,

 במיוחד שהוכנו העגלות מעשרות אחת על
 מאה את שהוציאה הצטערה — זו למשימה

ה שני את לראות לה היה מספיק רל״י.
 למקום עגלה כל שליוו החמושים שומרים

הכס חוסר־ערכו את להבין כדי מיבטחים,
שלה. הקורבן של פי

 את הטרידו אחר מסוג ישובים ך*
|  כבדים תותחים האחרים. האורחים רוב |
 חוצ׳נר גולדפינגר, גולדמן, היהלומנים כמו

 מפורסמים ושמות — ונשותיהם — וקלימן
מכ־ איווניר, כמו והתעשייה הכספים בעולם

י1וו נערות ; = ״ ו ה ו
תר נוצץ ת השנה. של ביו  שבהן, הבולטו
ת כמו רן שרה הדוגמני ב (בתמונה, גו

 לא נצצו שחורה), לשימלה מתחת שורטס
השטח. פני יאת ששטף היהלומים מים פחות

לצמ איפשרו — ונשותיהם — וגורדון נס,
 בחתונה, שנאספה הישראלית החברה רת

מעניינות. השוואות
ה מיספר למשל. השמלות השוואות כמו

 מבתי־ ישר שהגיע בחתונת־הפאר, שמלות
 הבלעדי גופן אל בחו״ל, הבלעדיים האופנה

 היה — החברה צמרת נשות של פחות לא
ה את בחשבון לוקחים אם תקדים. ללא

 לפני הופיעו אלה מנשים רבות כי עובדה,
 תל־ מוזיאון פתיחת בטקס מחודשיים פחות
 בלעדיות, אופנתיות ביצירות שוב — אביב

לה שלא אפשר אי — כמובן לגמרי שונות
נדהמים. יות

ע 5לן ^ ב ת ש או  את היוו האורחים מ
ישראל. של השלמה המי־ומי רשימת

ה חייט התפלא כאן?״ איננו בכלל ״מי
 — שלו המדידות לפי צווארן. ישראל צמרת,

היו.. כולם
 רוני החתן, של הטוב חברו זאת אישר

הס הפלסטיק״ מלך — למשל ״אני שטן:
 מלך גורדון, יענקל׳ה עומד בפינה ״שם ביר.

 אבל איווניר. הוא שם שאוכל וזה הקבלנים.
 לא טיסו, השעונים מלך את מלך. לא הוא

 ויש כאן. נימצא הוא גם אבל הרגע. רואים
שן ד (המ )22 בעמו

ח־ היהלומים בורסת נשיא
ו \ ו !1! ! ת, ישראלית ■  משה והעולמי
ת נהדר רוח במצב שניצר,  בתו בחתונ

שרתון״. במלון השבוע נערכה אשר חנה, ״


