
 כניסה
נכונה לא

 ואריה ריבה עמדו וחצי כשנה לפני
 היפה לדוגמנית אלון בנם את להשיא ברנוביץ

 האולם נקבע, המועד ישינובסקי. דניאל
 ואז למוזמנים, נשלחו ואף הודפסו ההזמנות נבחר,

 רינונים הרבה כמובן, היו, החתונה. בוטלה פתאום
 דניאל, המיועדת, הכלה אבל הביטול, סיבת על

 החתונה את דחתה היא כי שרצה מי לכל הסבירה
דניאל בארץ. פלסטי ניתוח ולעבור להספיק כדי
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החתן של הלא־נכונה הכניסה תרשים
הכוס את לשבור צריך להתבלבל, אסור

ישינובסקי דניאל
רע במזל

 ביותר החשוב האירוע היא שחתונה הסבירה
 לחתונה להגיע רצתה היא ולכן האשה, של בחייה
מושלמת. ממש כשהיא שלה

 הסימנים כאשר חודשים, כמה אחרי ואומנם,
 הזמנות, שוב הודפסו חלפו, הניתוח של האחרונים

 נערכה איש 1000 ובנוכחות האולם, שוב נבחר
ברנוביץ. ואלון דניאל של חתונתם
 לחיי־ הצעיר הזוג חזר קצר ירח־דבש אחרי
 של תמיכה וקיבל ללימודים חזר אלון יומיום.

 יצטרך שלא כדי חודש, כל מהוריו ש״ח 500
 דניאל ללימודים. כולו להתמסר ויוכל לעבוד
 את ולקיים כסף להרוויח כדי התחת" את ״קרעה

הקטנה. המישפחה
 לי ומספרים נפרדו, הם שבועיים לפני

שבועות. של עניין הס שהגירושין
אינו שאלון זה הזה המצער העסק בכל יפה הכי

 אותו. משמיצה אינה ודניאל דניאל, את משמיץ
 שלהם שהחתונה זה להגיד מוכנה שדניאל מה כל

 לרבנות, להירשם כשהלכו כבר רע. במזל היתה
 של מהכניסה הרבנות לבניין ונכנס עלון טעה

 די לא ואם הנישואין. של מהכניסה ולא הגירושין,
 לשבור צריך כשהיה לחופה, מתחת ממש אז בזה,
שלמה. נשארה והכוס לו התפספס זה הכוס, את

ההווים את ישבור ג׳
 מכירים. מכירים? אתם הזמרת גל ליקי את

 טורקניץ אפי את גדולה. חוכמה לא זו טוב,
 כתבתי שזוכר, למי אז כל־כך. לא מכירים? אתם
 הזמרת של בחברתה נראה שאפי זמן כמה לפני

קבע. של לעניין הפך שזה מסתבר הנהדרת.
 יכולים למראה(אתם ונאה יפה־תואר גבר אפי,
בן הוא צודקת), שאני ולראות בתמונה להביט

 אחר־כך שרפשטיין). מיכה הסרטים מפיק
 את הכיר כשחזר לתקופת־מה. לאמריקה נסע הוא

שנה. של רומאן איתה וניהל צוריאל, שרי
 רק יודעת אני הזאת ההיסטוריה כל את

 לא שלי השפיונים מן אחד שאף מכיוון מסיפורים,
 בפומבי. חברותיו עם יוצא אפי את פעם אף ראה
ריקי את שפגש עד בהסתר, הכל עושה היה אפי

בתנועה
מתמדת

 לשכוח אפשר אי ששון? אילנה את -זוכרים
אותה?

 ולוהט גדול רומאן לה היה שפעם זאת אילנה,
 רומאן לה היה כך ואחר ליברנט, אורי אחד עם

 עם רומאן לה היה ושוב עפרון, מריק עם קצר
 ואז עפרון, עם קצר רומאן שוב ואחר־כך ליברנט,

 עפרון, מריק עם קצרים ונישואין חתונה
וגירושין.

 פלא לא ממש זה הללו, הצרות כל אחרי .
 נסעה והיא הישראליים, הבחורים מכל לה שנמאס
 להתאהב. וגם בעסקים להצליח כדי לפאריס
 טוב, כסף ועשתה בעבורה הצליחה היא ואומנם,

 רופא־שיניים נאה, צרפתי בגבר התאהבה .וגם
 לוהט רומאן ואחרי באואר, פטריק בשם יהודי

 מנוחה שבאה היה ונדמה ביחד, לגור עברו הם
לעייפ/ה. ומרגוע לייגע
 לכם אספר לא כבר שאני שחשבתי איך נו,
 פיתאום היא אז ששון, אילנה על חדש דבר שום

 שלהם המשותפת הדירה ואת הפטריק את עוזבת
 להצליח כדי לניו־יורק ונוסעת פאריס ואת

שוב. להתאהב וגם בעסקים
 ידיד של בדירה גרה בניו־יורק, היא עכשיו
 וממשיך בפאריס נשאר פטריק עבודה. ומחפשת

 מריק והצרפתים. הצרפתיות של בשיניים לטפל
 שלו, בחווה הזמן רוב נמצא זאת, לעומת עפרון,
 לשמוע שמוכן אחד לכל להגיד ומוכן

 בקילשון. אפילו עוד יגע לא הוא שבדוגמנית
הזה. מהמיקצוע פוחד הוא כל־כך

מהרהר
לסירוגין

 גזית גבי בין שיחסי־החברות לי אומרים
 ברשת בוקר כל עניין שעושים קיטל, לשלום

 שני בין ובבור חיבה ממש, של יחסי־אהבה הם בי,
אנשים.

 ביחד מגישים שהם המצויינת התוכנית מלבד
 שהם כמה להרגיש המאזין יכול ושבה בוקר, כל

 לשיחת־ להיפגש גם נוהגים הם מזה, זה נהנים
בשבוע. פעם לפחות בירה או ולכוס־קפה רעים

קצרצרים, נישואין אחרי גזית, גבי כשהתגרש
 ליבו אל ודיבר בו שתמך קיטל שלום זה היה

 בשיחות־ שעות איתו ובילה בסדר, יהיה שהכל
ארוכות. נפש

 גבי יוכל מכן לאחר קצר שזמן חושב היה מי
המטבע? באותו בדיוק לחברו לגמול גזית

 ובנו, אשתו ואת הבית את עזב קיטל שלום כן,
 בני־הזוג של החברים אחותו. אצל לגור ועבר
ידעו כולם כי בתדהמה, הידיעה את קיבלו קיטל

40מ־ עניין עושים
 היחידי והרבר הזוג, מנהל מאושרים חיים איזה

 כל כי חושבים שהם זה החברים את מרגיע שקצת
 קיטל, אצל 40גיל־ה״ למשבר קשור העסק

 נטיה לו יש ,40ה־ גיל עם ביחד הזה, והמשבר
לחלוף.

 גברת שיש לי מספר שלי הירושלמי השפיון
 עזרה קצת שאולי רדתי, בשם וגרושה צעירה

 והגברת הבית, את לעזוב שלום של להחלטה
 במסיבות שלום של בחברתו עכשיו נראית הזאת

בירושלים. מקומות־בילוי ובשאר
 שהפרידה בעובדה מתנחמים זאת בכל כולם

 לכמה קיטל שלום נסע קודם לא־סופית. היא
 וכשחזר בעניין, להרהר כדי בחו״ל, שבועות

 ההירהורים, את גמר לא שהוא לו הסתבר מחו״ל
 שב זמן־מה אחרי אחותו. בבית לגור עבר ולכן

 בבית להרהר שוב הלך זמן־מה עוד ואחרי הביתה,
פעמים. כמה וככה אחותו,
 ״עושים באמת האלו הגברים לכם, אגיד מה
 לא שזה כאילו שלהם. 40ה־ מגיל גדול עניין"
לכולם! קורה

טורקניץ אפי עם גל ריקי
קשישות לנשים חולשה

 הוא, מפתח־תיקווה. עשירה קבלנים למישפחת
 ירושלים", טוב ״ילד העם בלשון שמכונה מה

 בן כבר כשהוא היום, עד ולעמו. למישפחתו נאמן
 ממרה ולא ההורים, בבית גר עדיין הוא שנים, 31
פיהם. את

 זה ממנו. מבוגרות נשים חולשה: לו יש אבל
 עם ארוך רומאן כשניהל שנים, כמה לפני התחיל
 עבר ממנה רוזנטל. מרסל בשם ספרית

של (גרושתו שרפשטיין נילי לבוטיקאית
4 י־ יי 0

 נראים השניים לאור. החושך מן יצא אז גל.
אירועים. מיני בכל צמורים־צמודים

 הורים כל כמו אפי, של שההורים היא האמת
 שלהם לבן שיהיה רוצים רק טוב, מבית פולניים

 מבית בחורה עם שיתחתן בחיים, שיסתדר טוב.
 אז ונכדים. מישפחה בישראל, בית שיקים טוב,

 שאפי העובדה אם היא כרגע הנשאלת השאלה
 ואם ביחסו, שינוי מסמלת בפומבי ריקי עם יוצא
פעמוני־החתונה. לצילצול בקרוב צפויים אנו

באואר פטריק עם שושן אילנה
בניו־יורק עבודה מחפשת


