
 תיערך סודי, בתאריך סודי, במקום
 קצת שיהיה רק — בערך חודש בעוד
 לא בכלל חתונה — בחייכם יותר, קריר

 וידידתו, )22( בשן יגאל של — סודית
 בתו היא מיקה, ).21( מרידוד מיקה

מרי יעקב המיליונר איש־העסקים של
אביו. של בנו הוא ויגאל דוד,

 תוצאות כולה היא הגדולה הסודיות
 נישואיו את להפוך לא יגאל של נסיונו
 הפקה זו תהיה בסך־הכל, פומבי. למופע

 — בלבד אורחים 200 — צנועת־ממדים
ה יתרמו הגדול, ההוא־הא כל ובמקום

 — סודי הוא גם — סכום והכלה חתן
צה״ל. פצועי למען

 ארץ בישראל, קצר דבש ירח אחרי
 עיר ללונדון ומיקה יגאל ייצאו השמש,

 היה כבר. לשניהם מוכרה עיר הערפילים.
להפ אחד יום פגש שיגאל זו בעיר זה

 אז ישב יגאל ברחוב. מיקה את תעתו
 ומיקה העולם, את לכבוש בנסיון בלונדון

לפגי שמחו שהשניים ■מובן לטיול. באה
 מימי זכרונות מעלים החלו המקרית, שה

 בלהקת־פיקוד שירת כשיגאל נעוריהם,
מרכז. פיקוד בלהקת ומיקה צפון,

מיקה ומיועדת

 זכרונות אל התקדמו הנעורים מימי
 והיו לונדון, על לה סיפר יגאל ההווה.

 למשל כמו לספר, טובים דברים דווקא לו
 חסותו, תחת אותו לקח טופוב שחיים
 על כנר של המפיק את לשכנע והצליח

יגאל. של תקליט גם שיפיק הגג
 אלה משמחות וישועות שחדשות מובן

 נולדה לשם ומפה הקשר, להידוק גרמו
 תלוייה שאינה עמים, אחוות השניים בין

בדבר.
 המשפחות שתי נערכות כן, אם כרגע,
 נערכת ביייחוד החשוב. האירוע לקראת

 קורס אלה בימים שעוברת מיקה, לכך
 ציונה, יגאל, של אמו אצל ומזורז מרוכז

 אחרי על״אפיפק. תימני תפריט בהכנת
 של לביטנו שהדרך לשכוח צריך לא הכל,
הלב. דרך עוברת הגבר

עצו לפעמים בדרך־כלל, הם, גירושיו
 אף במעט אבל משמחים. לפעמים בים,
מצחיקים. לא פעם

כן. דווקא היו הם הפעם, אולם
 מאוד, טובות ידידות שתי היו היה

הוותי הצמרת ממשפחות לשתיים בנות
 כמו והנה, ארץ־ישראל. אצולת של קות

מתח גם בצמרת, גם — לפעמים שקורה
להת 1 מס. ידידה התחילה — תיה
הת־ .2 מס. ידידה של בעלה על לבש

חוצפה!
להפ הצליחה ובסוף — התלבשה לבשה

 ולהתחתן מידידתה, הבעל את שיט
בעצמה. איתו

 בהבנה, 2 מס. קיבלה זה, כל את
 תל־ צפון של הגדול העולם לאשת כיאות
כשבו רק להתרגז התחילה היא אביב.
 בפי גילתה באשר הגירושין, לאחר עיים

 מנסה 1 שמס. חברותיה, לכל שסיפרה
העוזרת. את גם עכשיו ממנה לסחוב

 חוצפה. באמת בבר היתה במובן, וזאת
 באוזני להצטדק אלא נותר לא 1 למס.

 זאת עושה שהיא המשותפות, הידידות
לעו רגיל שפשוט החדש, בעלה למען רק

חדשה. לקבל מוכן ולא זרת,
 עוזרת הבל, אחרי אותו. להבין אפשר

יום. בל להחליף שאפשר אשה. לא זה

 הממוצעת, הישראלית בעיני מיליונר,
 ארצה שמגיע שמגנה כל כלל בדרך הוא

בהילטון להתאכסן לעצמו להרשות ויכול

 מפעילותו ניכר חלק בארץ, שחיה לבת
 דירה תל־אביב בצפון לו ורכש לישראל,

צמוד. גג עם חדרים ארבעה של קטנה

והמיליונר הקיבוצניקית
בכים. דולרים ערימת ולסחוב בשרתון, או

 באמת הוא תתפלאו, פרלש, הנס אבל
מול עושה מה אז מולטי. ואפילו מיליונר.

הזאת? הקטנה בארץ כזה אמיתי טי
 מזה חודשים, כמה כל חיים. עושה

 כאן, קצר לביקור הנס מגיע כבר, שנים
 מפוארת אחרת, מכונית עם פעם כל

 אחרת, חתיכה עם פעם וכל מקודמתה,
כנ״ל. היא גם

 הביא שהוא ל*של, האחרונה המכונית
 ספורט מרצדס היא הנוכחי, בביקורו איתו
 כוב־ היא האחרונה והחתיכה אדומה, קופה
 משהו, הלגה בשם מדהימה גרמניה בנית

 עם הופיעה כאשר כולם, את ששיגעה
בברי ציגלה, של הרטובה בחתונתו הנס
).20 עט׳ ובריכה, (מזל גורדון כת

 לגרמניה ירד ,40 בן היום שהוא הנם,
 של מנהל היה הוא בארץ שנים. 14 לפני
 בגרמניה, ברמלה. משאיות חברת איזו
 ותוך כקונפקציה, להתעסק התחיל הוא
 כאלה מפעלים כמה כבר לו היו קצר זמן
 מועדוני- כמה וכן בשווייץ, וגם שם גם

ה אצל מסורת כבר פשוט שזה לילה,
בגרמניה. יהודים

ואב גרוש שהוא הנס, העביר לאחרונה,

 הוא^ גדול, ברכוש בא שהוא כמו אולם
גדול. יותר עוד ברכוש יצא

 קיבוצניקית! היתד, גדול היותר הרכוש
 הנם] הכיר אותה ציפורה, בשם צעירה
המקפצות. ליד הבריכה, בפאתי

 ישבח! כבר בבוקר, למחרת התוצאה:
 ל-ן לבדה, אותה, שהחזיר במטוס הלגה

גרמניה.
 בעוד^ לגרמניה, עצמו הנס ייצא וכאשר

 אי- תצא חושבים אתם מי ספורים, ימים
!?קטנה? הקיבוצניקית ציפי, לא אם תו,

פרלש מיליונר

 מה הוא העיקר העיקר. זה לא אבל
 גורדון. בבריכת חתונה, באותה שם שקרה

 ספורט, המרצדם עם לחתונה הופיע הנם
 ויסקי ארגזי שבעה של ומתנה הלגה,

הלנה וידידהל״י. 5,000 על וצ׳ק

 שיג־ חילופים אלה נראו ראשון, בשלב
 הקולנוע מבקר שמגר, שלמה :רתיים

 לכיסוי לחו״ל יצא אחרונות, ידיעות של
עו החל ובמקומו בקאן, הסרטים פסטיבל

יהודה הקולנוע מבקר הג׳וב את שה

ההשמ ואיתו גבר, המתח ביותר. היפה
המומחים. שני בין ההדדיות צות

 הסיכסוך. חוסל השם, ברוך השבוע,
 אורחים, אלף בנוכחות כאשר, זה היה
בתל־ העיתונאים בבית סתיו, לו נשא

אהבה. עשה
מלחמה לא

 כן, לפני גם בידיעות עבד סתיו סתיו.
אחרים. בשטחים אולם

 שהמתי־ ארצה, חזר כששמגר זה היה
נוש על לכתוב המשיך סתיו החלה. חות

בעין זאת ראה לא ושמגר קולנוע, אי

עדנה. בשם ונחמדה צעירה אשה אביב,
 1 את החתן נישק החופה, טקס לאחר

 של בירכותיו את לקבל וניפנה כלתו,
אביה.

 לא היה — החדש חותנו — ואביה
שמגר. שלמה מאשר אחר

 ובזאת, הארץ. את מנדי״רייס״דיוויס״שאולי עזבה האחרון חמישי ביום
'האחרונות. בשנים אצלנו שנערכו המרתקות ההצגות אחת על המסך ירד חוששתני,
שאיתו, התל-אביבי, טיפניס מבעלי טאוב, וורנר ידידה אל לספרד, יצאה מנדי

גירושיה. לאחר מייד — להתחתן עומדת היא מבינה, שאני כמה עד
בעלה כאשר ממושכת, פרידה לאחר מתגרשת. מנדי :בנראה סופי זה הפעם כן,

מתגרשת מוד■
 עצמה ומנדי זבקו, אסתי היפהפייה בדוגמנית מעייניו את ריכז שאולי, רפי

הרשמיים. הגירושין עת הגיעה — וורנר של לידיו עברה
 השבועות בשלושת בארץ. מנדי של הנוכחי ביקורה מטרת היתה למעשה זאת

 שאי-ן למסקנה הגיעה בסיכומו, ממושבות. לשיחות רפי עם נפגשה היא כאן, שהיתה
 לאחר (אזרחיים, נישואין שנות וחצי חמש לאחר הנישואין. את להציל עוד אפשר

הקשר. את לנתק ההחלטה נפלה הנוצריה), מנדי את לגייר סירבו שהרבנים
 'שהרפתקאותיו העליזה, בעיר ביותר הצבעוניים הזוגות אחד זה היה בי וחבל.

 !לפני גם ולפעמים לבקרים, חדשות בארץ החברה חיי את וגיוונו הסעירו התכופות
הבקרים.
לנצח. נמשך לא טוב סיפור שום לעשות. אפשר מה טוב, נו,
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