
 התמים החתן
המהוללה והכלה

 שערים למאה לבוא שיעז צלם כל של המצלמות את נשבור ״אנחנו
 של הבטחותיו כל אילת. למשה קנאים חרדים הודיעו החתונה!״ את לצלם
 לצלמת ידאג שהוא השקם, ממנהלי אחד וכיום בעבר אל־על דובר אילת,

 בין שיצלם חובש־כיפה ולצלם בעזרת־הנשים, שתצלם מתאים בלבוש
הועילו. לא הגברים,

 מסורתי מכיבוד שנהנו איש, 600 בנוכחות אבל צלמים, בלי התוצאה
 של החוזר־בתשובה בנו של החתונה השבוע נערכה והרינג, קוגל של

המ (״הכלה דליה בחירת־ליבו עם התמים״) (״החתן עידו־יצחק אילת,
הוללה").

דיין רחל
בה התאהב הוא אולי

פינק וירון גייר ביאטרים
לשווא יהיה לא שהגיור

 שחקן אילוז, לאלברט אהבתה בעיקבות שנים
 התגיירה, היא אהבה אותה בגלל ופנטומימאי.

 עם שלה הרומאן נגמר הגיור אחרי תיכף אבל
 נשארה היא לחינם יהיה לא שהגיור וכדי אילוז,
את הכירה היא וככה בדוגמנות, כאן ועסקה בארץ

 ואף לדוגמניות, עמותה להקים שניסה אחרי
 הדוגמן החליט וגידף, וצעק בריקדות על עלה

בי למען קצת לעשות פינק, ירון יפה־התואר,
תו.

 בביאטריס התאהב לביתו ראשון דבר בתור
לפני ארצה שהגיעה יפהפיה, שווייצרית גייר,
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 ספג־ אנד מרקס יש לכם אנחנו! גם הצהריים? אחרי תה שותים אתם
 רם, בקול לצחוק לנו(לא גם חשוב? תיאטרון יש לכם לנו! גם סרז

 ושינתה הסתפרה שלכם די הליידי לנו! גם די? ליידי יש לכם בבקשה).
שלנו! גם תיסרוקת?
 ולפני שלה, והמקסים הארוך השיער שלנו די לליידי נמאס אחד בבוקר

 למיספ־ נסעה היא כבר לא. או להסתפר אם פעמיים לחשוב הספיקה שהיא
 מיספ־ לקחת ניקול, שלה הקבועה מהספרית וביקשה שלה הקבועה רה

 לשכנע ניסו הרגליים, על עמדה המיספרה כל הרבה. ולחתוך ביד ריים
 על ועמדה החליטה דיין רחל אבל המעשה. את לעשות שלא אותה

 את לאסוף ביקשה היא רועדת, ביד השיער את ניקול כשגזרה דעתה.
 לזבל, השיער כל את שיזרקו אמרה רחל אבל אותו, ולשמור הארוך השיער

היה. וכך
 אותה לזהות לאנשים זמן יקח ולבטח חדשה, צורה ריין לרחל יש היום
ברחוב.

 את אהב דווקא הוא דיין. משה של למותו שנים חמש ימלאו השבוע
 התאהב אולי יודע, מי שלה. המיסחרי הסמל שהיתה הקודמת, התיסרוקת

השיער? בגלל דווקא 1956ב־ בה
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 אירוע באיזה או ברחוב, אלה בימים תראו אם
 וארנסט וינר שושנה הקבוע, הזוג את נוצץ,
 לכם תדעו קילוגרמים, בשני רזים כשהם יפת,
 ממחנה־הקיץ עכשיו ממש חזרו שהם מפני שזה
לונדון. שליד גריישוט השמנים, הישראלים של

 נספר גריישוט, על שמעו לא שעוד לרזים,
 מאות כמה תמורת לקבל אפשר שבו מקום שזהו

 פילפל חצי אשכולית, חצי לשבוע שטרלינגים
 הוא הזה במקום שנפלא מה יום. כל תפוח ורבע

אליו, חוזרים תמיד קילו, שני המרזים שהשמנים,
 הקילו. שני את בחזרה מקבלים הם הזמן במשך כי

 והפציינטים בבנק, משמינה גריישוט הנהלת
לטוב. מקווים

 אני ומאז מגריישוט, חזר וינר־יפת הזוג אז
עומ שהם הטוענים עקשניים סיפורים שומעת

להתחתן. דים

 ביאט־ מחכים מאוד ולוהט קצר רומאן אחרי
 אמא עם לכם, אגיד מה משותף. לתינוק וירון ריס

 הילדה או שהילד ספק של צל אין כזה ואבא כזאת
 הצורה מבחינת לפחות מיוחד, מאוד משהו יהיו

החיצונית.
 מזה יצא לפחות אבל בינתיים, מתה העמותה

ילד. משהו.

די ליידי
המקורית! התיסרוקת בגלל -

י)

יפת וארנסט וינר שושנה
אשכולית וחצי תפוח רבע




