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השנה: ונילויות

 קוה זה
החג בעוב .

 שכר הוא בעליון. טענותיו העלאת לצורך בארץ
מאוניבר שאקי אבנר הפרופסור הח״ב את

 את ולשכנע טיעוניו את לטעון תל־אביב, סיטת
 כחוק, פעל הרבני שבית־הדין בית־המשפט

 אך שפסק. כפי כשפסק סמכויותיו, ובמיסגרת
 אגאבל, של מטעמה סמוכה שלמה עורך־הדין

 שמלבד ספק לי אין הגמור. ההיפך את טען
 אנאבל הניצים, בין מחדש שיעופו הניצוצות

מצדדי בין כבדים יותר עוד ניצוצות יעופו ואלי,
האזרחית. הפסיקה מגיני ובין הרבנית סיקה
 בית־ מאולם אלי יצא פסק־הדין אחרי
 בגלל אם שפתיו. על רחב כשחיוך המישפט
 בגלל או אילנית את לשאת למעשה, לו, שאופשר
 את לסיים היום אולי להוטה שאנאבל העובדה

 מהלך בכל לצירה, שכן ממנו. פחות לא נשואיהם
 איתן הזמר הצמוד חברה ישב המישפטי, הדיון

מסורי.

בחתונתה לוין ציפי
לסוסים מכוכבים

 הנוראים בימים לבחור לי נותנים היו אילו
 הייתי לא שביט בבומה איש־השנה, את האלה

אבל... תמיד, וצודק בסדר הבחור בוחרת.
 בומה, של אביו נפטר חודשים חמישה לפני

 קשה. מחלה אחרי מת הוא ).76( שביט פרץ
פתוח. ניתוח־לב עבר שנים תשע לפני

סימה, בשם אשה היתה בומה של לאביו

שלוש. עוון על שתיים. — זדון על מכה. טרח — שחטאנו חטא על
 צדיקים אומרים אלה כל ואת הלאה. וכן הלאה. וכן ארבע, — שעיווינו על

 ושוב. חזור עצמם את ומייסרים הנוראים, הימים בהגיע גמורים
וכולכם החטאים, כל על להכות תחת יותר. מעשית אנוכי לעומתם,

בחתונתם* מושביץ ודויד שטימץ פרחי
יחסית צנועה

 מכשיר״טלוויזיה, כגון הדירה חפצי כל כימעט למטה לעוף התחילו
 שלה המאהב של לביתו נכנסה ברוריה לא. ומה כלי־בדולח מכשיר־וידאו,

 את מהבית לזרוק דאגה על־ירו ורומתה שנוצלה שהרגישה ולאחר הנשוי,
 לי סיפרה מזעזע בווידוי כספה. ממיטב שילמה היא שעבורם החפצים כל

מאהבה. על־ידי ורומתה נוצלה איך
 הנזק עבור ושילמה נקנסה היא להתאושש. בקושי ברוריה הצליחה מאז

 אחרי ידידותיה, עם לאחרונה שניהלה בשיחות דולר. 3000 של סכום
 ולעבור הארץ את לעזוב עומדת שהיא סיפרה באירופה, מטיול שחזרה

 איש איש — ולשאר ומאושרת, טובה שנה לה מאחלת אני ללוס״אנג׳לס.
כערכו.

פניו! עור שיקרן — קרניים למצמיח
גבו. מאחורי שיקרצו — קורצה לאוכל
במדור. עליו שידווחו — לנואף
הללויה. — להולל
תחתית. ללא חבית — לסובא
בתנור!) או בגריל (אבל יולך לטבח שה — לחוטא

 וכוסית נוצת־אווז עם שנת־יצירה, בסך־הכל מיוחד. דבר שום — ולי
ארס. של

טובה! שנה

מזסניץ מארק החתן, אבי משמאל: בילעדית. תמתח

צוורן ברוריה
חפצים לזרוק

 על עצומה. בהתלהבות חזי על יום־יום מכה אני כאלה, חסרים שלא עדים
 נשוא־הפנים על בום, — אתם־יודעים־מי אשת־החברה שחטאה חטא

 בום. טראה בום טראח—כמיידלה שהתגלה אינגלה על טראח, — שניאף
שלי. על גם וקצת כולם. חטאי על מכה אני בקיצור

 שנערכה הצנועה־יחסית החתונה את בוחרת הייתי השנה של כחתונה
 שטימץ. ופרחי עלית, מבעלי מושביץ, דויד כשנישאו חודש, לפני

 זימן. הנרי של גרנדיוזית חתונה היתה יותר: מפוצצות חתונות השנה היו
 בניו־יורק, בינלאומית חתונה באילת. ציבעון ורד של ססגונית חתונה
 המיליונר של המזכירה נישאה שבה סינדרלה, בסיגנון רומן אחרי

 לסטנלי מקיסריה, בהן שימחה שידלובסקי, יוסך האמריקאי
 עיריית ראש של בנו להט, דן נשא שבה המונית חתונה היתה שטרן.

 המפתיעה החתונה אך מיקי. של בתו שטראוס, עופרה את תל־אביב,
תתקיים. שהיא האמינו לא הרבה כי מושביץ, דויד של זאת היתה ביותר

 בוחרת הייתי השנה ביותר שבלטה הנערה את לבחור צריכה הייתי אילו
 שרונה של בצורה מתחרים לה שקמו העובדה למרות לוין, בציסי

 של נועזת בתחרות כשהשתתפה העתונות. דפי מעל ירדה שלא מארש,
 שהחטיפה אחרי גדולות בכותרות זכתה גם היא באמריקה. פנטהאוז

זיתוני. דני מידידה, מכות וקיבלה
 לוינסון, ירדן היתה רב בפירסום השנה שזכתה אחרת יפהפיה

 היפה ״הנערה של השניה הסגנית בתואר בינלאומית בתחרות שזכתה
בעולם.״ ביותר
 אחרי הגויים, בין שמנו את פיארה היא ציפי. לעשות מכולם הגדילה אך

 התמהמהה לא היא ביטי. וורן ההוליבודי הכוכב עם סוער רומן שניהלה
 מגדל־סוסים עם שבועיים לפני רק והתחתנה רומן אותו אחרי רב זמן

 ״אני ציפי: לי אמרה החתונה בסיום רפאלי. רפי עולש, ממושב ישראלי
 כמה ללדת ועומדת ילדים על חולה כולו, בעולם ביותר המאושרת הבחורה
 חמישי ביום רק קיבל בן־פורת, שוקי ציפי, של בעלה־לשעבר שיותר."
 (צימרמן),זמיר ענת ומלכת־היופי מהדוגמנית הסופי הגט את האחרון

ויז׳נסקי. עמי הד״ר עם שלה הרומן את אלה בימים לנהל הממשיכה
 לאשת־החברה מעניקה אני רכילות־השנה של הבילעדי התואר את אך

 השכנים כשנדהמו אחד שישי ביום שהתפרסמה ציורן, ברוריה
הבניין של הרביעית הקומה שממרומי לראות בתל־אביב בשיכון־בבלי

 ועקי. עמי, ממה, בנים: שלושה לו יש שממנה
 רחל. את לאשה נשא הוא האשה, כשנפטרה

 האב אימץ שאותו גור, בשם בן מקודם היה לרחל
ירון. נוסף, בן נולד ולזוג הנשואין, אחרי

 וגם מסימה גם פעמיים, שהתאלמן אחרי
).57(הלנה את שנים 19 לפני האב נשא מרחל.

 הבית את שהפכה ומרשימה, יפה גבוהה, אשה י-
 הנכדים הבנים, לכל מישפחתי למרכז בהרצליה
 תמונות מלא סולידי, בית הוא הבית והנינים.

 כלי- באוסף בעיקר שהתפרסם ושטיחים,
האב. של החרסינה
 היורשים הצוואה. נפתחה האב מות אחרי מייד

 — בבית הפריטים כל של מפורטת רשימה מצאו
 אחד לכל לחלק דאג האב פורצלן. שטיח, תמונה,
מהפריטים. חלק מהבנים

 שכל לתדהמתה גילתה המסורה, האשה הלנה,
הבית, של מערכו רבע הוא הבעל לה שהשאיר מה
 פנתה היא זקנה. לעת מתאימה פנסיה שום כלי
 שהיא באדיבות, לה הסביר וזה בומה, הבכור. לבן
 את בדיוק ממלא הוא הנכונה. לכתובת פונה לא

האב. של הצוואה
 השכנים, נדהמו ראש־השנה לפני שבוע

 סבלים יצאו שממנה לבנה, משאית כשהגיעה
 התמונות את מהבית שהוציאו לבנים, בסרבלים

 לבומה הצוואה, לפי שייכים, שהיו והפריטים *•
בלונדון. הנמצא לירון, ולאח

 את לקבל כדי שביט להלנה כשצלצלתי
 אחר שאף מבקשת ״אני לי: אמרה היא תגובתה,

זה." על שידעו רוצה לא ואני בושה, זאת יידע. לא
 אבל בומה, של תגובתו את להשיג ניסיתי

 לחגים בני־מישפחתו עם נסע שהוא לי התברר
לחו״ל.

שביט סימה
בושה זאת

וגנות חתונות


