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זינגל ומשה אילנה
שיתפוצצו

חתול
במגפיים

 במגפיים. החתול
ץ ודן מו א  בנעליים. גן־

מאמינים?
 את לנטוש נעליים, לקנות נאלץ דן נכון, זה

 ולטוס לפתחו, השוחרות הנערות כל
לארצות־הברית.

אי״שם משתלבת דו, של הארוכה בהיסטוריה

 בן־אמוץ דן
לחתונה בנעליים

 וארבעה הלן, אמריקאית, אשה הדרו בתחילת
ובנות. בנים חצי־חצי — ילדים

 ואת הילדים את האשה ארזה מאוחר יותר קצת
 ועכשיו המעטירה. לאמריקה וחזרה עצמה

 בנו את מוביל נעליים נעול דן וששון, שימחה
לחופה.

 ובטיסה לוחצות, שהנעליים שמענו מניו־יורק
 לארץ, דן יחזור באוגוסט, ב־ז שתגיע דחופה,
 לטפל לבגות־העשרה ויניח הנעליים, את יחלוץ

אחת. אחת, — להידחף לא אבל ביעילות. בו

זינגל את זינגל
ל, משה פגש שנה 20 לפני  עורן־״דין זינג

 את בתל״אביב, בצלאל בשוק מישרד בעל צעיר
 דובק. ממייסדי אחד של בתו ונסכיץ, אילנה

 — חודשים שלושה ואחרי וטראח, קליק נוצר
נשואין.

 נשואין" מחיי ״תמונות אי־פעם יצלמו אם
 האצבעות. את תלקקו המשותפים, חייהם מפרשת
 נגד זינגל התיק פתיחת על ביניהם הימרו החברה

קצוב. זמן תוך ברבנות זינגל
 בן — הילדים אחרת. התגלגלו העניינים אבל

 הצ׳ק גם הזיק ולא דבק, הוסיפו )9( ובת בצבא
 חלקו על אילנה שקיבלה במדינה, ביותר המדובר

 לפני וזה — מיליון תשעה בדובק, אביה של
שנים! חמש

 בעצמו עשה מיליונים, עם שהתחתן משה
 השניים יוצאים שבועיים ובעוד מיליונים.

 מחודש לירודדבש הקטנה בתם בלוויית
 מישרדם את מותירים כשהם בסקנדינביה,

נאמנות. בידיים מלכי־ישראל בכיכר המפואר
 תצטרף נפרד, במישרד כה עד שעבדה אילנה,

 תחת בקיצור: משה. של למישרד הנסיעה אחרי
זינגל. את זינגל — זינגל נגד זינגל
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השמיים מן זוג
 החליטו ולמחרת אחד, יום זה את זה הכירו ״הם

 ועגילי־יהלומים טבעת לה הגיש הוא להתחתן.
 השישי, ביום מתארסים הם קרט. שיבעה של

 בתל־אביב. בהילטון חודשיים בעוד ומתחתנים
 העשור חתונת אלא השנה, חתונת תהיה לא זאת
המדינה.״ של

 כיום המסעירות מהשיחות מעט רק הם אלא
 הנרי שהמיליונר נודע מאז עולם־האופנה, את

 אנדה עם הקרוב השישי ביום יתארס זימנד,
בורטם.

 ניהל שנים במשך מרתק. בהחלט הוא הסיפור
 ),2394 הזה (העולםנוי דפנה עם רומן הנרי

 האדריכל מבעלה, הגט את אלה בימים המקבלת
 מיליונרים, להורים בן הוא הנרי רסקין. יורם

 בעלי הם השאר בין העולם. בכל עסקים המנהלים
 בנמל־התעופה הפטורות־ממכס החנויות רשת

 עם הרומן על הנרי של לאביו כשנודע בלוד.
 כתב הוא מהירושה. אותו הדיח הוא נוי, דפנה
 לא הוא לילדים, אם גרושה, ישא היחידי בנו שאם
 להנרי כשנודע הגדולה. מהירושה פרוטה יקבל

 לאמביציה ונכנס התרגש הוא ההדחה, על
 דברי־קוסמטיקה לייבא התחיל הוא להצליח.
 מתכננת־האופנה של שותפה והפך מצרפת,

 את שמימן הנרי, זה היה בוקר. ליזה המצליחה
 צדוק של בביומו ליזה של המרהיבה התצוגה

בהילטון. צרפתי
 ישראלית יפהפיה היא ),29(בורטס אנדה

 ירדו לשם בגרמניה, המתגוררת עוצרת־נשימה,
 באירופה עובדת היא שנה. 13 לה כשמלאו הוריה

 מעשירי מחזריה, לצילומי־פירסומת. כבימאית
 שלה המחזרים עם אותה. הרשימו לא אירופה,

 גדול בעל״מניות של הבנים־התאומים נימנו
בגרמניה. בתעשיית־המכוניות

 החליטו למחרת בארץ. הנרי את הכירה היא
 לה והודיע מאוד, ומאוהב רומנטי הוא להתארס.

האירוסין מהשמיים. הכוכבים את לה יוריד שהוא

 חתונה
מאוד ציווית

 עמליה הגלריה, בעלת יעמדו הבא שבת ביום
 בר־קדמא, עימנואל והעיתונאי ארבל,

 פני את ויקבלו שנה, 15 מזה עמליה של חברה
 והתיאטרון, העיתונות הציור, מעולם ידידיהם
 טלי עמליה, של בתה נשואי את לחגוג שיבואו

)22. (

 בחוג הראשון ביום נערכה עצמה החתונה
 ארבל עמליה הקהל את קיבלו שם המישפחה,

 הגיע נחום ארבל. נחום הצייר ובעלה־לשעבר,
 כשנה לפני לחתונה. מארצות־הברית במיוחד

 עמליה זאת היתה ניתוח־לב־פתוח. נחום עבר
 שחזר עד מיטתו, ליד אותו וסעדה דם לו שתרמה

 אשתו עם מתגורר הוא שם לאמריקה,
ובנו. האמריקאית

 עומד הנרי של המאושר אביו בהרצליה. ייערכו
 החתונה על לנצח כדי לארץ, אלה בימים להגיע

המפוארת.
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