
כה׳ שימחה
מתחתנת סינדרלה

שידלובסקי יוסף

 מיפעל הקים בארץ ואף בעולם, מהגדולים למנועי־סילון, צרפתי מיפעל
בית־שמש. מנועי דומה,

 לילדה ידאגו ואשתו שהוא והציע פנה מצרפת המיליונר
 ושימחה הסכימה, במיספר, 10 ברוכת־הילדים, המישפחה מעיירת־העולים.

לצרפת. נסעה
 בשווייץ, לבנות לפנימיה ואחר־כך בתי־הספר, למיטב נשלחה שם
לאוניברסיטה. אף ולבסוף

 בקיסריה וילה לה בנה שידלובסקי ארצה. חזרה לימודיה את כשסיימה
 עניינים מיני כל בארץ לנהל החלה הצעירה והגברת מיפלסים, שני על

הצרפתי. המיליונר של בשמו
 הדמות להיות לאט־לאט והתחילה מאוד, נאה חכמה, פיקחית, היא

 כמה ארצה הביאה לאט־לאט הדבר. ישק פיה על בקיסריה, הדומיננטית
מרסל בני־דודה, וביניהם בצרפת, היושבים מרוקו, מיהודי מיליונרים.

 שבביתה התאילנדית העוזרת את שימחה השיאה כאשר שבוע, לפני
 במדור הזה העולם שדיווח כפי — בתל־אביב במיסעדה תאילנדי לצעיר

 עוזרות יש שלכולם בקיסריה, שימחה של משכניה כמה הוזמנו — אחר
בשימחה. חלק ונטלו נפרד, בשולחן ישבו אלה תאילנדיות.

 בניו־יורק תיערך זה בחודש 26ב־ לסיפור. חדש נופך נוסף עכשיו
 סטאנלי אמריקאי, למולטי־מיליונר כהן שמחה של נשואיה מסיבת

 ביניהם לדרך, יצאו כבר לחגיגה שהוזמנו רבים אורחים אלמן. שטרן,
 שלה, המישפחה כל וכמובן ועוד. גרדה, ואשתו זיידל דני ואשתו, ינוש

הענקית.
 להמשיך רוצה המולטי־מיליונר החדשים. בני־הזוג בין צפוי קטן קרב

 העקשנות לאור בקיסריה. לגור רוצה החדשה כלתו ואילו בניו־יורק, ולגור
 יתגוררו היכן קל, גם ולוא ספק, אין שלה, הרבה והפיקחות מגלה, שהיא
בני־הזוג. לבסוף

שומרת זיוה
לבשל! לבשל!

 אימבר, לשמריהו נשואה היתה זיוה
 אימבר, הרץ נפתלי של קרוב־מישפחה

 בזמנו בן. לה יש שממנו הלאומי, ההימנון מחבר
 גדי איש־העסקים עם ממושך רומן ניהלה היא

 לה מחזיקות היום שנים. שנמשך ברנר,
 שתגשים לה מאחלות הן אצבעות. ידידותיה
לוי. לגברת ותהיה חלומה, את סוף־סוף

מהסרטים סיפור
 הכל בקיסריה גם שטויות, לקרות? יכול הכל בסרטים שרק אומר מי
קורה. גם ולפעמים לקרות, יכול

 קטנה ילדה מאור־עקיבא. כהן שימחה של סיפורה את למשל, קחו,
 על לטייל הלכה טובות שנים כמה לפני אחד יום מעיירת־עולים.

 שיחה, הילדה עם קשרו זרים, נראו מבוגר, זוג פגשה בקיסריה, שפת־הים
 נוצר בילדה. התאהבו בקיצור סבלנית, אדיבה, חמודה, בעיניהם, מצאה־חן

בעל הוא לאון ורעייתו. שידלובסקי לאון הם הזוג שבני הסתבר קשר.

 זאת וחבורה מרוקו. למלך כלכלי יועץ שהיה והלחמי טולידאנו ורמי
בקיסריה. חיי״החברה במרכז כיום נמצאת
 מסיבה, מיוצאי־מרוקו, השכונה, מאנשי אחד עורך שישי יום בכל
 המארחים המרוקאי, האוכל מיטב מוגש השאר. כל מוזמנים שאליה

 עם מצטרפים. והיתר מרוקאיים עממיים במחולות יוצאים ובני־עדתם
 אשתו, וראומה וייצמן עזר נימנים אלה במסיבות הקבועים האורחים

ואחרים. ורעייתו, בן־גל (״ינוש׳׳)אביגדור

חגיגה
גאסטוונומית

 גם הוא לאכול. אוהב לוי יעקב עורך־הדין
 ארוחה להכין כדי שעות ולטרוח להתפנות מוכן

מתאימה.
 לעריכת טובה סיבה לו תהיה אלה בימים

 הגט את סופית לקבל עומד הוא כזאת. ארוחה
שהת שנים, שנמשכו מישפטים אחרי המיוחל,

 שהתפרסמה לוי, שרה אשתו ובין בינו נהלו
 וכאחת בחיל־האוויר, בכירה כקצינה בשעתו

בארץ. המעולות מהבשלניות
 לוי יעקב שיערוך בארוחה העיקרית החוגגת

 שומרת. זיוה והדוגמנית מלכת־היופי תהיה
 מהנוף האחרונים בחודשים נעלמה זיוה

 באותם להופיע ממעטת היא התל־אביבי.
בעבר. לבלות נהגה שבהם חברתיים אירועים

 נראה לבשלנית. היא גם הפכה לאחרונה
 דרך היא הגבר של לליבו שהדרך שלמדה
 של מירשמים בקבלת עסוקה היא קיבתו.

מידידותיה. תבשילים

 שטראוס ומיקי אירית
שניה חתונה

 הקו על
ב י ב א ־ ל  ת

גהריה
 כמה ישראל, רכבת למנכ״ל לצלצל צריך

 יצטרך שבקיץ יודע לא עוד הוא דרינג־דרינגים.
 לקו מיוחדות רכבות הרבה להוסיף

 פיתאום מה השימחה? מה תל־אביב־נהריה.
נהריה?

 בחצר חופות שלוש בקיץ שם להעמיד הולכים
 בתו, את ישיא מהן באחת שטראום. מיקי של

 וצ׳יץ, זיוה של הבן להט, לדן עופרה,
 בתוכנית בדירתו יחדיו מתגוררים כבר בני־הזוג

 את השנה לסיים עומד רן בתל־אביב. למ״ד
 בפקולטה תל־אביב, באוניברסיטת לימודיו

למישפטים.
 עופרה, של הצעירה אחותה תינשא שניה
 שהיא רעיה, מיקי, של אחותו ואחריה, אירית
נתנייתי. אלמן עם גרושה,
 מיקי ארז האירועים, לקראת כוח לאגור כדי

 ונסע המיועדים, החתנים ואת בנותיו את
 בעיירה עליו, האהוב במקום לחופשת־סקי

שבאוסטריה. קיצטהל
 כמה להכין אפשר מהחתונות אחת לכל
 צריך שטראוס ועופרה להט דן של לזו אך רכבות,

 ולהריץ קטרים, לכמה רכבות כמה לחבר יהיה
 ייסע לא מהתל־אביבים מי ושוב. הלוך אותם

לחופה.
שטראום ומיקי עופרה

ראשונה חתונה
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