
עובדת כלה
 דדי של אביו הוריו. קבר את לפקוד בא דדי

 לחצות כשניסה תמי, של אביה כמו הוא, גם נהרג
 אותו. והרגה בו פגעה ומכונית כביש,

ובהש־ מוזס, פולה של בביתה הערב, באותו

 מוזם תמי עלו בבוקר שעבר חמישי ביום
לבית־הקברות. )47(בורוביץ ודדי )24(

 שנהרג מוזס, נוח אביה, לקבר באה תמי
בתאונה. שנה לפני

מוזם ונוני מיכל
גירעון אצל חליפות

 נראו המנוח מוזס ונוח פולה של ילדיה שלושת
 של לבנה שימלה לבשה הכלה, תמי, במיטבם.

 תמי חתונת ולכבוד יובל, תמרה האופנאית
 ואת ג׳ודי בתה את גם לשמח פולה החליטה

 אצל חליפות שתי להן והזמינה מיכל, כלתה
אוברזון. גידעון
 דדי של בניו כששני היה מאוד מרגש רגע

 ובתו מוטות־החופה, את להחזיק נקראו בורוביץ
 כלה כמו המוזמנים בין הסתובבה הצעירה
בעצמה.

 תמי, הצעירה, הכלה התעוררה בבוקר, למחרת
 הגישה היא בבוקר. 5.30 בשעה יום, בכל כמו

 דדי אותו. לשמח כדי למיטה, קפה הטרי לבעלה
 רוצה היתד, היא מה תמי את ושאל הקפה את שתה
הרא ביום־נישואיהם תשמח היא שגם כדי ממנו,
 לו אמרה רוצה, באמת שאני היחידי הדבר שון.
הרא ביום־נישואיה וכך, לעבודה. ללכת זה תמי,
 6.15 בשעה מוזס״בורוביץ תמי התייצבה שון,

 והתחילה אחרונות ידיעות של ההפצה במחלקת
לעבוד.

 מוזס תמי של החתונה נערכה איש, 200 תתפות
 לא זאת גם החתונות כל כמו בורוביץ. ודדי

 של איחור בגלל לא הפעם אבל בזמן, התחילה
נשיא־המדינה. איחור בגלל אלא הרבי,
 למלא היה אפשר לחתונה המוזמנים 200מ־
 המוזמנים כל בישראל. ומי מי של שלם ספר
 ממש שהיתה מי אבל ומחייכים, מרוצים נראו

 בין שהסתובבה מוזס, פולה היתה בעננים
 אבל לברכות, השיבה ידיים, לחצה האורחים,

 צאצאיה שלושת לעבר הזמן כל הסתכלה בעיקר
 רחב וליבה נכדיה, שלושת ולעבר ובני-זוגם
משימחה.

בורוביץ ודדי מוזם תמי ובלה חתן
הנשיא בגלל התאחרה החופה

שהדוג הוא בעיר שמסתובב האחרון הסיפור
באופן .מסתובבתטמיר אנאבל הדקיקה מנית

נדב החודשיים בן ובנם ניר עמירם מוזס, גזדי
בעננים היתה פולה אמא

אהבה
ישראלית

 בחתונת אותו פגשתי ביחד. שאנחנו נכון ״זה
 הציע הוא ברנוביץ, אריה מישפחת של הבן
 הסכמתי.״ ואני איתו, לצאת לי

 שנים הרבה כבר שהולך שהסיפור, יודעת ״את
ברצי יתאהב לא לעולם שנחמיה הוא בתל־אביב,

 מאוהב עדיין שהוא מפני אשה, בשום נות
 לחוביץ?״ יונה היפה, בגרושתו

 עם בחור לי נראה נחמיה אבל זה. את ״שמעתי
 יהיה אולי יונה, למרות הזה, ובלב מאוד, גדול לב

בשבילי." גם מקום
 הזמן?" כל מבלים אתם ״ואיפה

 נחמיה, במיסעדות. מבלים אנחנו הזמן ״כל
 בשר, די עליי שאין החליט בשר, אוהב שכידוע

 אני למישקלי. ק״ג 10 איזה שאוסיף רוצה והוא
 עושים אנחנו בינתיים אבל אצליח, אם יודעת לא

 הוא אחרת, במיסעדה ערב כל גדולים. מאמצים
הרבה". אוכל שאני ודואג קצת אוכל

אלבין גליה
בכפר־שמריהו בית

 מייד כמעט אבל בכפר־שמריהו, ביותר יקר בית
 לעשות נסע והבעל החבילה, התפרדה זה אחרי

 היפה, גליה את פגש הוא שם בלונדון. עסקים
ביחד. הם ומאז קצר, לביקור שבאה

 להיות מתחיל כניראה זה שהפעם לי אומרים
 את להעתיק ברצינות חושבת כבר גליה כי רציני,

 הגבר ליד ולהיות האנגלית, לבירה מקום־מגוריה
אוהבת. שהיא

לחוביץ ונחמיה טמיר אנאבל
 אבל בעולם, הרבה די נוסעת אלבין גליהבשר קצת להוסיף

בישראלי. דווקא זה מתאהבת שהיא פעם בכל
 שחי ידוע, איש־עסקים הוא הישראלי הפעם

 ידועה. אשת־עסקים היא שגם מאשתו, בנפרד
לבנות ואשתו איש־העסקים גמרו מזמן לא

לא כדי לחוביץ. נחמיה סוחר־הבשר עם קבוע
 לאנאבל דרינג־דרנגתי מרחילות, מוזנת להיות

הזה. בסיפור האמת מה אותה ושאלתי


