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שיפוצים
 לחתונתם הזמנות נשלחו חודשים כמה לפני

 ברנוביץ. ואלון ישינובסקי דניאל של
 לבתי הגיעו שההזמנות אחרי ימים כמה

הביטול. גם הגיע המוזמנים,
החתונה, את דחתה שהיא לכולם סיפרה דניאל

 הרבה אבל שלה. הלימודים את לגמור רצתה כי
 צנועה, חתונה וילג׳ בגריניץ׳ קטנה במיסעדה תערף הבא ראשון ביוםאינה אחת בחורה אף כי שטות, שזו חשבו אנשים

מרגשת. מאוד אבל
 כרם. ארנון הצעיר, וחתנה היפה לוינסון ירדן יעמדו לחופה מתחת

 הצעירה הבחורה של וצרותיה תלאותיה כל על הקץ יבוא מקווה, אני ובזה,
שאו־ ירם חברה״במשך־הרבה־שנים, את כשהכירה שהתחילו הזאת, והיפה

 בעסקים להתחיל לארצות״הברית נסע והוא רפי, עם הרומאן כשנגמר
 ואובדת־עצות. ומיואשת שבורה היתה היא כאן. ירדן נשארה חובקי־עולם,

לאמריקה. רוצה היא וגם כאן, לעשות מה לה שאין החליטה קצר זמן אחרי
 המרחק שבגלל קיוותה אולי שלה. לדוד לניו־יורק, והגיעה נסעה ירדן

 ויבקש לה ויטלפן רפי בה ייזכר ללוס־אנג׳לס ניו־יורק בין הקצר־יחסית
לירדן. קרא לא והוא משלו, צרות רי היו לרפי אבל אליו. לבוא ממנה

 הדוד של במיסעדה לעבוד ירדן התחילה באמריקה, זאת בכל לחיות כדי
 כל לאוזני הקטנה המיסעדה של שמה הגיע יופיה ובגלל בניו־יורק, שלה
משגעות. חתיכות חובבי ישראלים, מיני

 הכירה ושם ישראלים, הרבה היו שבה למסיבה, אותה לקח מאלה אחד
 חולצות, ייצר ארנון משותפים. עסקים על דיברו הם בהתחלה ארנון. את ירדן

 שהם שאחרי והסתבר טוב, ללכת התחיל העסק לחנויות. אותן מכרה וירדן
זמן. להם נשאר עוד החולצות. את ומוכרים יוצרים
 ואבא אמא יתחתנו. הם הבא הראשון וביום התאהבו, הם הזה בזמן אז

במיסעדה חולצות בין רומאןלחופה. מתחת היפה בתם את לראות כבר נסעו לוינסון

ישינובסקי דניאל
אף מיקרה

 אנשים הרבה לימודים. לגמור כדי חתונה מבטלת
להתחתן. לא החליטו סתם שהם חשבו

 ביחד. שוב ואלון דניאל את ראו אחר־כד אבל
 שוב כחודש לפני קורה. מה הבין לא אחד ואף

 אומנם החתונה והפעם ההזמנות, נשלחו
לברר מישהו שלחתי החתונה אחרי רק התקיימה.

 רוצים הראשון. הביטול היה מדוע בשבילי
שמעתי? שאני מה לשמוע

 שנשלחו אחרי ימים כמה החליטה, דניאל
 די לא שהיא התקיימה, שלא לחתונה ההזמנות

 עם התייעצה היא לחופה. מתחת לעמוד כדי יפה
 והחברות לשפץ, שאפשר למה בקשר חברות
 שילגיה, של למלכה הראי שאמר כמו לה, אמרו
מושלם.״ לא שלך האף רק מאוד. יפה ״את

 קבעה ובמקומה החתונה, את ביטלה דניאל
 הניתוח אחרי רק הפלאסטי. המנתח אצל תור

 20 ועשיית שמלות כמה תפירת ואחרי וההבראה,
 כבר היא שכנראה החליטה היא שונות, תיסרוקות

 נשלחו אז ורק לחופה, מתחת לעמוד כרי יפה רי
 בתל״ אורנים בגן נערכה החתונה ההזמנות. שוב

איש. 800 בנוכחות אביב,
 אבל לחופה, מתחת יפה היתה שהיא נכון זה אז
 ומי קודם, כבר יפה היתה היא האנשים רוב בעיני
 העריך לא אפילו המרובות ההכנות על ידע שלא
אותן.

צד מכל ואהבה
 הזאת שהבחורה מה זוהר. ריסקה למען נוצרה האחרונה שהשנה אומרים בטח היו האסטרולוגים

חיילים. לגדוד די אחת, בשנה והמזלות מהכוכבים קיבלה
 עזרו באהבה, אותה עטפו אובדת. בת שמקבלים כמו ומכריה חבריה אותה קיבלו ארצה, כשהגיעה

 בשנה הילדים של בפסטיבל־הזמר הראשון במקום זכתה היא לשיר. הזדמנות לה נתנו בצרות, לה
 שחיה בתה, עם קשריה את חידשה גוברניק, רמי הטלוויזיה כתב אצל גדולה אהבה מצאה שעברה,

השנה. גם בפסטיגל הראשון במקום זכתה שלה, האבא עם בארצות־הברית

♦  ♦ בבת־ים דירה וגם♦
בשם ונאה צעירה בחורה ארצה הגיעה האחרונות, מאוניות־המעפילים באחת המדינה, קום לפני קצת

פאולה.
מזלה. את כאן לחפש ובאה אחיה, שני ואת הוריה את השאירה היא ברומניה

יפות. להיות איך לישראליות ויעצה בקוסמטיקה פאולה גם עסקה ויפות. צעירות רומניות הרבה כמו
 תייר שמצאה עד חיפשה. נחמד. בעל לעצמה חיפשה כולן וכמו שנים. כמה כאז חיה היא ככה

 אחד אלמן. היה אחר־כך. הסתבר כך לאונסקי. האדון דדדלאונסקי. אלכסנדר בשם מארגנטינה
 ואושר עושר חיי למען ארץ־הקודש את לעזוב פאולה את לשכנע לו היה קשה ולא ארגנטינה. מעשירי

הרחוקה. בארגנטינה
 וכשהגיעו עליו. לחלום יכולה שאשה מה כל את הבעל לה קנה לשם בדרך כבר נסעה. פאולה

פליטה. כמו ולא נסיכה כמו פאולה נראתה כבר לארגנטינה
 להישאר רצתה לא פאולה דולר. מיליון 20 לאשתו והוריש הבעל מת ואז הזוג, חי שנים ארבע

 זמן. כמה שם וחיה בניו־יורק בפארק״אווניו בית־פאר לעצמה קנתה ולכן הבעל, בלי בארגנטינה
 לעצמה קנתה היא אחד בית עוד זמן. כמה חיה שם וגם בפאריס, דירת־חלומות גם קנתה אחר־כך

 דירה וכמובן בריוויירה, קצת לבלות בא כשהיא הראש את לשים איפה לה שיהיה כדי במונטה־קרלו.
שלה. האמיתית במולדת גם בסיס לה שיהיה כדי בתל־אביב. דויד במיגדלי קנתה היא אחת

 היו שבהם היפים המקומות כל בין זמנה את חילקה היא לעולם. עוד תינשא לא שהיא חשבה פאולה
לעולם. נפרדת אינה שממנו צרפתי, זוג ועוזרת. נהג בעזרת מחייה. מאוד ונהנתה בתים, לה

 אותה הפגישו במונטה־קרלו, בביתה .62 בת עכשיו שהיא פאולה, כשבילתה חודשים. כמה לפני אבל
 פליקס מישראל. ודווקא לבקר. שבא שחצר, סליקס בשם לא־אמיד פנסיונר טרי. אלמן עם ידידיה
 ברומניה ,20 בן והוא 17 בת היתה שכאשר נזכרו הם ופיתאום בו. הסתכלה והיא בפאולה, התסכל

 ומאז אחר, לכיוון מהם אחד כל משכו החיים אבל השני. את האחד מאוד ואהבו חברים היו הם הרחוקה,
נפגשו. לא

 שתהיה החתונה, את לתכנן כדי ארצה חזרו ושניהם במהירות, התלקחה ביניהם השניה האהבה
 הגדולה החתונה בלבד. ידידים קומץ בהשתתפות פאולה. של ביתה מול ממש הרבנות. בבניין השבוע
אשתו. למות שנה מלאת לאחר בהילטון. חודשים כמה בעוד תיערך

 מניחה אני אז בבת״ים. רירה גם לו שיש והסתבר קיסמו, מלבד לפליקס, יש מה לברר ניסיתי
 בניו־יורק. שבועיים בפאריס, שבועיים שלהם. הבתים בין יסתובבו פשוט הם שיתחתנו, אחרי שעכשיו,

חיים! איזה בבת־ים. ושבוע במונטה־קרלו שבועיים בתל״אביב. שבוע

נקאו נעמי ודד זוהר ריבקה
שתחזור ומתגעגע אוהב רמי

 כאן להיפרד קשה לה היה אותה. ולחבק הקטנה נעמה את לבקר לארצות־הברית נסעה היא עכשיו
נדירות. כמויות־אהבה עליה המשפיע מרמי,

 לה חיכתה ניו־יורק של בנמל־התעופה לחו״ל. גם אותו מלווה המזל כנראה מזל, לו שיש מי אבל
 אותה ולקחה נקאו, נעמי הר״ר מאבדון, בזמנו אותה שהצילה הרופאה הטובה, חברתה קורנות בפנים
 אוהב גוברניק רמי וכאן הטובה, חברתה ועם בתה עם מבלה באמריקה, ריבקה עכשיו הביתה. אליה

עוד? אותה אברך במה שתחזור. לה ומחכה ומתגעגע


