אל־אס־די
בציור
בשבוע שעבר מלאו  5דשנים לכלה שאקי.
למי שלא מכיר אותה :היא החצי מהאחיות נינה־
בלה ,בעלות המכון ליופי המפורסם .היא חגגה
את יום־הולדתה בפתיחה של תערוכת ציורים 17
במיספר ,בגלריה  13וחצי .כל הבולגרים היו שם:
הפרופסור מורים לוי ,הפרופסור משה לזר,
ויקטור שם־טוב ואחרים.
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בחצות הוצאה עוגת־ענק לאולם־החתונות בהילטון תל־אביב.
כשניגשה אליה הכלה הנדהמת ,התחילו לפרוץ מהעוגה עשרות זיקוקי
די־נור.
זאת היתה גולת הכותרת בחתונה המדהימה בעושרה ,שנערכה ביום
השלישי שעבר .החתונה הזכירה הפקה של מיוזיקל בברודווי .מה
שמעניין :היא היתה מלווה גם בתסריט מתאים.
הסיפור מתחיל לפני יותר מ־ 20שנה .אז פגשה מלכה ,חיילת יפהפיה,
בתייר מגרמניה ,ליפמן שניידר .הם נישאו ביום הולדתה ה־ 21במלון
שרתון ועזבו את הארץ.
בגרמניה פתחו בני־הזוג מלון ,ומדי פעם באו לבקר עם שלושת ילדיהם
בארץ .באחד הביקורים הכירה בתם היפהפיה אורלינד! צעיר ישראלי
בשם מאיר סידר ,המבוגר ממנה בארבע שנים .אורלינה היתה אז בת 14
וחצי .מאיר היטיב לשחק טניס ,ועד מהרה הם הפכו לזוג.
הביקורים בישראל הלכו והתארכו ,ואורלינה הצליחה להחזיר את
הוריה ,חלקית לפחות ,לארץ .הם רכשו בית עם בריכת שחיה ברמת־גן
ואחיה החל משרת בצבא .מאיר סיים קורם־טיס ,והפך להיות סטודנט
להנדסת ארנרגיה ,כיום בשנת הלימודים השלישית.

אורלינה ומאיר סידר
מתנת יום־הולדת

בלה שאקי
מכהה לבהיר
״הציור זה האל־אס־די שלי ,אני חיה רק
בשביל לצייר,״ אמרה בלה .כיום היא מציירת
בצבעים מלאי שימחה .אך לא תמיד היו צבעי
הציור שלה עליזים.
היא התחילה לצייר רק לפני  15שנה ,אחרי
שנפרדה מבעלה בשיברון־לב .היא פתחה לו
מלכה שניידר ודק הספר מגרמניה
גלריה ברחוב בן־יהודה .אחרי  10שנים של
נישואין מאושרים ,באו  10השנים הרעות .בעלה
ספר צמוד
חיזר אחרי נשים אחרות ,בין השאר נשים שאותן
פגש במכון־היופי של אשתו.
יום אחד הוא הגדיש את הסאה ,ומצא את הבית
נעול על שרשרת .הוא נסע לשווייץ ונשא לאשה
מיליונרית ,שאותה הכיר כאן.
בלה השמידה את כל תמונותיו ,נ כ נ ס ה.
מזה כשלוש שנים יש משבר ביהלומים .אבל
לדיכאון ,שממנו יצאה רק אחרי שהתחילה לצייר"י מי שעוד מאמין בעתידו של הענף הזה ,ראוי
— בהתחלה בצבעים כהים ,שהלכו במשך השנים
להמלצה על שלוש בנות של יהלומנים גדולים,
והתבהרו.
שאינן נשואות :בתו של היהלומן מנחם פרוכטר,
נעמי :בתו של שלמה סולימני ,אורנה,
המנהלת את המישרד של אביה בניו״יורק :ובתו
היחידה של נועם מרדכי ,מוניק.
מוניק נועם היא דור שלישי של יהלומנים.
אביה היה עד לאחרונה נשיא התאחדות תעשיני
היהלומים .כבת יחידה היא סירבה לקבל מאביה
אבנים נוצצות ,טענה שאת היהלום הראשון
תקבל מבעלה .היא קיבלה אותו בחתונה שנערכה
הזמרת נורית גלרון הלכה למיקווה ערב־
החתונה ,שנערכה לפני שבוע ,ביום השלישי .באכדיה ,שבה היא נישאה ליהלומן בלגי הרי

השבוע ,כשמלאו לאורלינה בדיוק  ,21הם נישאו באותו המלון שבו
הכירו .ממש כמו אמא ואבא.
המלון קושט באלפי פרחים ,סידורי־פרחים עם שחלבים נצבו על כל
שולחן.החופה נערכה כשהחזן דודו פישר שר שירים מכנר על הגג.
התיזמורת הסימפונית של נתניה עם סם לואיס ו־ 24נגנים היתה רק אחת
מהתיזמורות .נוספו לה תיזמורת הדולפינים .כל זה ,חוץ מהכנרים
שהסתובבו וניגנו מוסיקה צוענית ליד השולחנות ,לפי בקשת 400
המוזמנים.
מרבית האורחים בחתונה היו דוברי גרמנית .ביניהם גילה כוכמן,
חיים שיף ,שבא בלי ידידתו שושנה ,הנמצאת באבל בגלל מות אביה,
מלכה רוזנשטיין ,פרופסור דוד סר ואחרים.
היו שם שמלות ארוכות מפוארות ויהלומים כאלה שמזמן לא נראו
בארץ .עלו על כולן שימלת הכלה ,שהובאה מגרמניה ,ושימלתה של
אם־הכלה .האם המאושרת הטיסה את הספר הפרטי שלה ג׳יהט מאייר
מגרמניה ,וטסה שלוש פעמים לפאריס כדי למדוד את השימלה ,שעלתה
 10אלפים דולר ,אצל המתכנן ז׳דלואי פרו.
ביום הראשון השבוע נסעה אם הכלה לאבנו ,מקום־נופש ידוע ליד
ונציה ,כדי לנוח מההצגה אותה ביימה.

התכשיט של בורסת היהלומים
על צוארה תלוי תכשיט יהלום בצורת סרטן,
שזכה בפרס עיצוב התכשיט בלונדון.
איזה מזל מתאים לסרטן?

זו 7ר ת
במגיקחה

אני מצטערת על הידיעה הפוגעת שפרסמתי |
בעניו כרמלה מנשה במדור זה) ,העולם הזה *
|
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אלכפים.

החתונה תוארה בעיתונים כחתונת השנה .מייד
אחרי החתונה הודיע לה האב ,שהגיע הזמן לדאוג
לעצמו .הוא התגרש מאמה ,ונשא לאשה את

אירים כן־נון.

אחרי כשנתיים החליטה מוניק להתגרש .״אני
בת מזל סרטן ,ואני נותנת מעצמי את הכל .אין
אצלי אפור ,רק לבן ושחור .אחרי שנתיים
הרגשתי כמו לימון סחוט.
״כמובן ,אחרי שהודעתי לו על ההחלטה שלי
להתגרש ,רק אז הוא התחיל לספר לי מה גודל
אויבתו .אבל לגבי זה היה כבר מאוחר.״

נורית גלרון
מסיבת־חתונה בליפתא

מוניק נועם
מה הולך עם סרטן!

אביה הודיע לה ,שיש לה שתי אפשרויות —
לשבת על שפת הים ולקבל קיצבה ממנו ,או
השתתפו בה בעיקר בני־מישפחתה וכמה מבני
לקבל סכום של כסף שבו היא תתחיל לעשות
מישפחת החתן ,רפי שרף.
עסקים.
למחרת נערכה קבלת־פנים במיסעדה
״זרקו אותי למים עמוקים,״ מספרת מוניק,
הרומנטית ביותר בארץ ,בליפתא שליד ירו
המנהלת היום את חנות־התכשיטים היפה ביותר
שלים .שם נערכה מסיבה לאורחי החתן ,שהוא
בבורסה .״שילמתי הרבה עבור חוסר־הנסיון שלי,
ירושלמי.
ן אבל סוף־סוף הצלחתי".
השבוע נערכה מסיבה מיוחדת לחברים של
בנוסף לחנות ולדירת הפנטהאוז ברמת־השרון,
בני־הזוג.
ן היא מסיימת בימים אלה בניה של וילה בקיסריה.

כרמלה מנשה
מידע מוטעה
מקורה של הידיעה הפוגעת במידע מוטעה
שקיבלתי ,ואני מתנצלת לפני כרמלה מנשה על
הפירסום.

