ה ת חנ ה ה סופי ת
ש ל פיל ץ
אחד האלמניס המבוקשים ביותר של
תל־אביב ,הקבלן אריה פילץ ,נשא
לאישה לפני שבועיים את אחת האלמנות
המבוקשות ביותר של בוגוטה ,בירת קו
לומביה ,אשת־העסקים סוניה טרצ׳ניק.
ההיכרות ביניהם היתר .לגמרי במיקרה.
הם נפגשו במסיבת קוקטייל אצל ידידים
משותפים בהרצליה פיתוח ,כשסוגיה הגי
עה לארץ במיסגרת פעילותה הפעילה בבוג־
דם ובקרן־היסוד .אבל היות ולמר פילץ
יש לאחרונה גם עסקים בקולומביה ובווג־
צואלה ביחד עם ידידו סמי פלאטו־
שרון ,אז היה כבר לשניים על מה לדבר.
אחרי שהם דיברו ומצאו חן זה בעיני זה,
פילץ קפץ אליה לביקור ,כשהזדמן לבו־
גוטה ואילו היא מצידה לא נשארה חייבת
ובשנה האחרונה הגיעה ארצה עוד פע
מיים כדי לראות את אריה.
ככה המשיכו הקפיצות ההדדיות האלה
בקו תל־אביב—בוגוטה ,עד שהשניים הח
ליטו על בוגוטה כתחנה סופית ,ובביקורו
האחרון של פילץ בקולומביה ,הם החלי
טו להינשא כדת משה וישראל ולחזור אר
צה כדי לבשר את הידיעה המשמחת.
הם השאירו שם את ילדיה של סוניה
המטפלים בתעשיות הטכסטיל של המיש־
פחה ועברו להתגורר בדירתו של פילץ
שברחוב הירקון בתל־אביב .״אנחנו לא
מתכוונים להחליף דירה ולא להחליף מדי-
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מה שלא הצליחו לעשות לו מוביל־ג׳ירג׳י
וארזה ,ל,אכררה וידיני ,הצליחה ל־
עשות לו שלי סוכול ,כשהצליחה לנטרל
אותו בשמירה אישית לוחצת .ואני מתכוונת
לכוכב-הכדורטל מיקי כרקוכיץ ,שייכנס
ב־ 21בחודש יוני לעולם של נישואין.
מה שעדיין לא הצלחתי לברר בשבילכם
הוא מקום החתונה המייועד ,שנשמר בינ
תיים בסוד כמוס ,כדי למנוע התקהלות
של מעריצים ,כי כמו ■שכבר אמרו לי
מחוגי מכבי  :״עם החתונה של מיקי ,אפשר
היה למלא את יד־אליהו באוהדים.״
מיקי ושלי הכירו במטוס ,כשמיקי חזר
מטיול בחו״ל ושלי חזרה ארצה אחרי תקופה
ממושכת בלונדון .השניים לא ייחסו חשי
בות מופרזת לפגישה המיקדית ,אלא שה
גודל העיוור זימן אותם כעבור שבוע ל 
מסיבה תל־אביבית .ואם הם נפגשים פעמיים
באופן מיקרי ,סימן שזה לא־כל־כך מיקרי.
השניים החליטו לקחת את העניין ברצינות,
הרצינות הזו הביאה אותם עד לחופה.
שלי בת ה־ 23כבר הזמינה שמלת כלולות
ב־ 2500לירות ,אצל נני של דני ,שתהיה
שמלת־פעמון מייוחדת ועדינה מאד ,ומיקי
יופיע כרגיל בתילבושת ספורטיבית .ואתם
יכולים כבר להתחיל להתכונן לאירוע ,ש 
יתרחש בעיצומן של התחרויות הבין-
יבשתיות.
נבחרת ישראל בכדורסל ,שתצא את
הארץ בתחילת יוני ,לא תכלול בהרכב
את מיקי ברקוביץ ,שייאלץ להישאר פה
בגלל החתונה שלו ,אבל לעומת זאת ישתתף
מיקי במישחקים הביתיים .בינתיים הוא
פתח עסק יחד עם טל בדודי ,לשיווק
מוצרי־ספורט ,ומי שתנהל לו את העסקים

שלי סוכול ומיקי כרקוכיץ
לאכול אותה בכיף
תהיה ,כמובן ,אשתו שלי ,העובדת בינתיים
כפקידה בבנק ונתגלתה כאשת־עסקים לא
רעה בכלל.
ואם אתם מודאגים בקשר לדירה של
הזוג הצעיר ,אז גם בנושא הזה אני יכולה
להרגיע אתכם .הם רכשו דירה מהקבלן

אריה כרנוביץ ,שהוא לגמרי במיקרה
גם הגיזבר של מכבי תל-אביב .בקיצור,
הבחור מסודר בחיים .כי חוץ מזה שהוא
השיג דירה ועסק ,הוא גם חתם חוזר-.
פירסום עם עלית ,שיכניס לו 150,000
לירות.

אתגר למחפש
סוניה טרצ׳ניק
ממסיבת קוקטייל
נה,׳ /אמר לי פילץ .״אנחנו נשארים לגור
בארץ ,וזה היה אחד התנאים שלי לחתו
נה .אני לא יורד מהארץ.״ רק שתדעו מי
פה מכתיב את התנאים.
מי שכבר הספיק להכיר את הכלה ,סיפר
לי שבשביל כלה כזו כדאי היה לחכות
כמעט תשע שנים .עכשיו מחכים כולם
למסיבת הקוקטייל הענקית שהבטיח פילץ
לידידיו לכשיתחתן .מהמסיבה לרגל סיום

אריה פילץ
למסיבת נישואים

חתונה אצל הרב

החתונה המרכזית -שסיפק לנו הל״ג-
בעומר האחרון ,נערכה דווקא בשקט יוב־
צינעה ,בחוג ידידים מצומצם מאד ברוח
הצימצומים .זו היתד ,חתונתו של דויד
טייל! ,מבעלי מלונות הילטון בישראל,
•שנשא לאשר .את ידידתו עידונה לוצלוי-
עימנואל ,מזכירת לישבת־המלסחר־והתע־
שייה ישראל—אמריקה.
דויד ועירונה הכירו זה את זה באמצעות
ידידים משותפים במילאנז ,בתקופה שעי-
צ״-ינה שירתה בשליחות הסוכנות בספרד.
יו;י ק התאהב בבחורה הדינאמית והיפה,
*י־ש  1בעיקבותיה לארץ ,וכעבור כשנה
שגז^יטו השניים להינשא .את תחתונה הם
גווגי^ה כמו כל החשובים ,בביתו של הרב
*ת ;י־דאל לאו ,ולאחריה יצאו לארוחה הגיגית
יזתלא/דסעדת לה־קורון.
לו;:•!■ ,טייק ,המנהל .את עיסקי הבנייה וחמלו-
מפני י1ווז שלו בפרנקפורט ,יתגורר דרך־קבע
'׳ירמוז■ רעייתו הטרייה ושתי בנותיה מנישואיהרש **..,שונים ,בבית החדש ■שרכשו בצפון
— ^ -״ל אביב ,ויחלק את זמנו בין ישראל וגר
* וזכ \,ה .ואילו עידונה ,מצידה ,תמשיך לעבוד
1יצב ^ *י שר תה הקודמת .כי מי שמכיר אותה,
הראשונ ודע שהיא לא מסוגלת לשבת בבית בחי-
יייעורא^בוק ידיים ולשחק בלהיות ליידי.

בניית התחנה המרכזית החדשה ,הם ודאי
הספיקו להתייאש .אז אם לא חוגגים את
התחנה ההיא ,לפחות שיחגגו את התחנה
הפרטית של פילץ ,שתהיה סופית ,כך אני
מאחלת לו.

למי שיש סבלנות ,אני יכולה להבטיח
את אחת המסיבות הגדולות ביותר שידעה
תל-אביב מעודה ,או כמו שאמרה לי בעלת־
השימחה בעצמה :״זו תהיה המסיבה הכי
גדולה שהעיר הזאת ראתה.״ ואם הייתם
שואלים אותי ,אז אני מאשרת שהיא יודעת
מה שהיא אומרת.
ואני מתכוונת לאחת הגרושות הפוטנציא
ליות המבוקשות ביותר בעיר ,נעמי פיט־
שץ ,המקבלת סוף־סוף את הגט המייוחל
מבעלה ,המוסיקאי דני פיטשון .השניים
יצאו לפני שנים אחדות לאדצות־הברית,
לשם נסע דני להופעות עם להקת ה־
מטרונומס שלו הזכורה לטובה .בינתיים
התפרקה הלהקה ,נעמי החליטה ■שהחיים
שם זה לא בשבילה ,לקחה את בנם שהוא
היום בן תשע וחזרה ארצה.
״פשוט ,קשה מאד לחיות עם איש־
בוהמה,״ היא מגלה למי שעדיין לא יודעת,
״אני צריכה היום חיים הרבה יותר שקטים,
ללא דאגות ובלי המתח של חיי־הלילה.
חיי־לילה זה דבר יפה לבילויים ,אבל לא
לעבודה ולא לחיי־נישואים שלווים.״
נעמי הברונטית מגיעה לכל המסיבות
במכונית־הספורט שלה ,מנהלת בוטיק ו־1

משמשת גם כדוגמנית .״אבל רק בשביל
הכיף.״ בי ,אחרי הכל ,היא בחורה מסודרת
בחיים ,יש לה דירה יפה ,בן חמוד ,הורים
שיש להם מיסעדה בדיזנגוף ,ומה שחסר
לה זה רק אובייקט חדש לליבה הפנוי
לאהבה.
רק שלא תחשבו שכל אחד יכול למלא
אצלה את הפונקציה המבוקשת .כי לנעמי
הסכמית יש כמה דרישות בסיסיות .חוץ
מזה שהוא צריד לענות ,כמובן ,על התקנים
של יופי ,חוכמה ופיננסים ,הוא צריך להיות
גם מבין .״שיהיה נשוי לי ,ולא למיקצוע
שלו .אבל עדיף בכלל שהוא יהיה נטול
מיקצוע ,ויסתפק בחשבון נחמד בבנק.״
ככה היא אומרת.
אז אם אתם מחפשים אתגר רציני .זאת
הכתובת.

שרה מ א ו ה ב ת בדאלי

אני מסכימה איתכם שלאהוב את הצייר סלוואדור דאלי זה לא־כל-כך מייוחד,
כי יש הרבה שאוהבים אותו .אבל תגידו לי בעצמכם ,כמה חתיכות ישראליות אתם מכי
רים שיכולות יום אחדי לעשות מסיבה לכל החבר׳ה בתל״אביב ,ולספר שהן נוסעות לבקר
את ידידן הוותיק דאלי ,בטירה השיגעונית שלו שבספרד ,ועוד להראות הוכחות בצורת
תמונות עם הקדשות?
מי שעשתה את זה היא הדוגמנית שרה מור ,שנוסעת בשבוע הבא לספרד לבקר
את ״סאלווה״ ,שהיא ממש משוגעת עליו .אבל לפני זה היא מכינה לכל החברים שלה,
אבל רק לאלה שמבינים באמנות ,מסיבה באווירה סוריאליסטית ,אצל החברים שלה
אודטה ואיציל ,דנין שהוא בעל מוסך רנו יפו  -לא ,לא במוסך ,אלא בווילה
המפוארת שלהם שבהרצליה־פיתוח .שם יוכל כל מי שיוזמן להחליף עם שרה מילה על
אמנות ,לשחק ביליארד ולרקוד עם החברות היפות של שרה שמתות להיות בעניינים.
ואחרי שהיא תבקר אצל דאלי בסאלמה דה-מיורקה ,היא מוכרחה לקפוץ ללונדון
לצילומים ,שאולי אפילו יכסו לה חלק מההוצאות .אבל העיקר ,כך היא מקווה ,זה להת
אוורר מהלחצים שעברו עליה מאז נסיעתה האחרונה .לכל מי ששואל את שרה בפעם
השישית השנה ,״מתי את חוזרת?״ היא כבר הכינה תשובה מראש :״היות שההורים
שיש לה ,הבעל והילדים שאין לה אמרו לי שזה בסדר ,אין לי התחייבויות מייד
חדות ,אני ציפור־דרור.״ ואם אתם זוכרים את אחת הנסיעות שלה ,לשבוע ,שהתארכה
לשלוש שנים ,אז גם הפעם אפשר בהחלט לצפות להפתעות.

נעמי פיטשון
לסגור אותה בגדול

