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72017 הוא  במלון לבריכה מסביב תיערך במאי 24ב־

 ווק גז של חתונתו שבאילת, סונסטה אביה
 יוק, הרמן הידוע האמריקאי הסופר של בנו ),29(

 המרד ספרו על פוליצר בפרס 1951 בשנת שזכה
של בתו ),20(סמול סוזי את ישא הוא הקייו. על

 פי על מילחמה, רוחות הסידרה האמריקאית
 40 שעלתה שעות 18 בת הקרנה הסופר, של ספרו

דולר. מיליון
 שחור שיער בעלת היפהפיה, סוזי את הכיר ג׳ו

 הגיע שנה לפני שנתיים. לפני שחורות, ועיניים
 נתנאל הבכור ובנו שרד! אשתו עם ווק הרמן

 לפי לאירוסין התנאים את לערוך כדי לארץ,
 ווק הרמן הסופר שירת בצעירותו המסורת. מיטב

קפדן. מסורת לשומר והפך האמריקאי, בחיל־הים
 יוטסו זוגות 15 איש. 230 הוזמנו לחתונה

 שימלה תלבש הכלה ואירופה. מארצות־הברית
 פינק, על״ידי ותוכננה מארצות־הברית שהובאה

 סוזי מיוחדות. שמלות־כלה כמתכנן הידוע
 עשויה ויפה, צנועה שימלה וקבלה ביקשה
במיוחד. ארוך שובל עם מתחרה

 בימים רכש במיקצועו, עורך־דין שהוא החתן,
 הזוג עומד שם באילת ספורט לדיברי חנות אלה

קינו. את לבנות החדש

 אבל טעות, לפעמים עושה טוב כלכלן גם
נכון. תמיד הסיכום

 סיכמו מאוד בכירים כלכלנים שלושה
 לי חשוב חולנית, אמביציונית כנראה ״אניבחייהם. פרק לאחרונה

 ציבעון ורד מספרת מכל,״ יותר 1 מס׳ להיות
 ״הכרתי שלה. האירובי במחול שהתפרסמה ),27(

 חברים היינו שנים, שבע לפני מכלין יקי את
 על לוותר מוכן היה לא הוא אז גם שנתיים. במשך
 לארצות־הברית, נסעתי לכן למעני. אילת

לין האמריקאי מפיק־הסרטים עם והתחתנתי

בכנסיה

 שבה הכנסיה באותה בלאס־וגאס, ביולי 11 ב־
 מייל! ישא פרסלי; אלביס בזמנו ■התחתן
 של האמריקאי שחקן־החיזוק ,27ה־ בן קארטר
 שסר רינה הישראלית חברתו את חולון, ■הפועל

.26הה־ בת
 של בתה ירקוני, רותי עם מיודד מייק
חברותיה. כל את לו שהכירה זו והיא הזמרת,
 נשואה שהיתה רינה, את גם לו הכירה היא
 וטיילה נפט, בקידוחי שעסק אוסטרי לנתין בזמנו
 היא לארץ וחזרה כשהתגרשה העולם. בכל איתו

כמלצרית. לעבוד התחילה
 את להכין כדי לארצות־הברית נסע כבר מייק

ימים. כמה בעוד נוסעת ורינה הכל,
 רק בכדורסל והפגרה חתונות, של מבול ממש
התחילה.

עופר יולי
הביתה חזרה

 יהודי שהוא כלל מנכ״ל דוברת, אהרון
 של בתו צור, טלי את שם הכיר מדרום־אמריקה,

 סוף חוזר הוא איתה. והתחתן הישראלי השגריר
 העבודה שעות סיום אחרי לירושלים הביתה, סוף

 ללון נשאר הוא מזמן לא עד בתל־אביב.
צעירה. עורכת־דין — והסיבה בתל־אביב,
 חזר שפירא יעקב והמהנדס הקבלן

 מישפט אחרי דוברת, נתניה הזמרת לאשתו,
סנסציוני. גירושין

 שהוא ישראל ממיספנות עופר יולי ואילו
 לסבא אלה בימים הפכו מירי הראשונה ואשתו
 התגרש שהוא אחרי לשני האחד חזרו וסבתא,
רונית. והצעירה השנייה מאשתו

 בימים המסיימת מסביון, סמול רוברט הד״ר
בחיל־הים. כסמלת הצבאי שרותה את אלה

 ג׳ו בחיל־הם, ששירת שהחייל ידעו לא בארץ
 של בנו הוא כשנתיים, לפני לארץ שעלה ווק,

מכלין ויקי ציבעון ורדבטלוויזיה, הוקרנה השנה רק הידוע. הסופר
מהמרתפים לצאת

 רסטין עם הבוגר הסרט של המפיק שהיה גתרי,
לארץ. וחזרתי התגרשתי הופמן.

 נלסון רפי של בכפר להתחתן עומדים ״אנחנו
 מראשוני היה שאביו יקי, אוקטובר. באמצע
 אני ואילו בתל־אביב גם בית־מרקחת פתח אילת,
 אירובי, מחול של מועדונים ארבעה כבר לי שיש

 הצדקה יש סוף שסוף כך באילת. אחד פתחתי
באילת. שלי לשהיה
 אלא מתחרה שאינו שיקי, גם מקווה ״אני

 שם מהמרתפים, לצאת לי יעזור מאחורי, עומד
 הולמים למקומות כיום, שלי המועדונים נמצאים

יותר״.

ח כי ת חנו טי טנ ס ט רו פ עזרהל
 החתן היו ומעלה משיכמם שבלטו מי ויפהפיה.

 מטרים 2.04 של לגובה המתנשא העור כהה
 וקרל מטר) 2.08(פרי אולסי השחורים ואורחיו
 ולבון רמת־גן, ממכבי — מטר) 2.04( היימס
 שבא תל־אביב הפועל שחקן )״2.08( מרסר
 חודשים. השלושה בת בתו ועם אשתו עם לטקס

 הטקס-לחופשה לאחר מייד טסו השחקנים כל
היתה החתן של 78ה־ בת אמו בארצות־הברית.

 המקומית בכנסיה להיערך עמדה החתונה
 האחרון. ברגע רק הסיטי־הול לאולם והועברה

 פיכט בעיירה שעבר השישי ביום נערכה היא
 ואילו פרוטסטנטית היא אניטה הכלה שבהולנד.

שהתגייר. לאחר יהודי הוא וילאמס ארל החתן,
 אלגנטית מאוד, מכובדת חתונה זו היתה
 את שצילם היחידי היה מקומי צלם ושקטה.
הולנדים רובם איש, 150כ״ השתתפו שבו הטקס,

 פרטיים, חיים ההצגה של בהפסקה
 טיילור ואליזבת ברטון ריצ׳רד בהשתתפות

 היה אפשר בניו־יורק, שעבר בשבוע שנערכה
 שם היו בישראל. נערכת שהיא לרגע לחשוב
 טימור, משה לילי, ואשתו שרון אריק

 עופרה דיטה, ואשתו בר־שביט שלמה
לא? מי — בקיצור מנור. ואהוד

 10 למשך ברטון ריצ׳רד נקרא ההצגה בסוף
 מגידרם. ממש יצאו והישראלים לבימה, דקות
סבל ברטון במקצת. קשה רגע היה זה ליז עבור

 משתיה כתוצאה בכליות קשות מבעיות לאחרונה
אשתרלשעבר, וליז, מאוד, רזה הוא  מופרזת.

לעזרתו. נחלצה
 את, והיללה אותה קטלה בבוסטון הביקורת אך
 דומה. תהייה כנראה בניו־יורק הביקורת ברטון.

 זוג למכור הכרטיסים למוכרי הפריע לא זה
 שמוכן מי שיש העיקר דולר. 90ב־ כרטיסים

לשלם.

ובנו ויליאמם ארל
ענקיים שושבינים

 משמונת אחד אף משם. שבאה היחידה האורחת
בא. לא אחיו

 מנהל הגיש תל־אביב מכבי קבוצת בשם
 חנוכיה — מתנה לזוג אביק, אמנון הקבוצה,

מכסף.

 בשר בעיסקי העוסק הכלה, אבי של ואורחים
 ההולנדית הכדורסל קבוצת של בהנהלה ונמצא

ס. טיילור וליז ברטון ריצ׳ארדדנבו
מחודש מיפגש מאושרת נראתה היחידה, בתו אניטה,


