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השדכנית
 של חתונתם בהילטון תיערך החמישי ביום

 חברה עם וקסלר, דנה לשעבר, מלכת־היופי
ססקטור. איציק שנתיים, מזה

 הכלה מאושרים. יהיו כולם החתונות, בכל כמו
 החתן, הורי מאושר, יהיה החתן מאושרת, תהיה
הקרובים. כל החברים, כל הכלה, הורי

 מן שאחת לי נדמה הזאת, בחתונה אבל
 היא השדכנית. דווקא תהיה ביותר המאושרות

 הזה בקצב אבל מיקצועית, שדכנית לא אומנם
עם־רם. הלנה את אפילו תשיג עוד היא

 כל את מכירה פשוט היפה מור פינצ׳י
 באים וכולם מדינת־ישראל, של והיפות היפים
 חתיכת־ ולאכול ספל־קפה לשתות הביתה אליה
 לבחורות מספרת פינצ׳י לביס, ביס בין אז עוגה.

 ולבחורים מכירה, שהיא מקסים צעיר איזה על
 שהיא ועדינה יפהפיה בחורה על מספרת היא

מכירה.
 ודנה נהדרים, שידוכים תישעה כבר קשרה כך

שלה. התשיעי הזיווג הם ואיציק
 מצויים לחופה הכינסה שפינצ׳י הזוגות בין
 אורן, ודן שירי שטרן, ושימעון אורה

 ביבאם, ואבי דורית דורון, ויואב ליאורה
 עדנה סוקולובסקי, ודיאנה זאביק

יוד־ ועירית אבי וגם שוורץ, ושימעון

מור סינצ׳י עם וכסלר דנה
במיספר תשיעי זיווג

מקל הם כי מדברים, לא עליהם אבל קובסרי,
התגרשו. הם העסק. את לפינצ׳י קלים

 לדנה תהיה חתונה איזה ברור לא עדיין
 חתונה לעשות קשה היום ספקטור. ולאיציק
 על מתחרים והכלות החתנים כל כי מיוחדת,

 רן במלון נערכה שעבר בשבוע רק המיוחדות.
 במסוק והכלה החתן נחתו שבה חתונה אכריה

לחופה. מתחת אל ממש ברחבה,

 לעדיה
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 האיטלקי, הפרלמנט שחברת יודעים אתם
 בכינוי הידועה סטאלר, אילונה הגברת

 יודעים גם אתם קתולית. היא ״צ׳יצ׳ולינה״,
 לבקר זה בראש להם שיש מה שהקתולים בוודאי,

 כלומר לנצרות, הקדושים במקומות בחיים פעם
 בכינרת, בנצרת, ישוע, נולד שם בבית״לחם,

 ישוע הסתובב שבהם מקומות אי־אלה ובעוד
אחר־כך. וגם יהודי היה כשעוד הנוצרי

 אילו קורה היה מה לעצמכם תארו עכשיו
 מודיעה היתה צ׳יצ׳ולינה חברת־הפרלמנט

כאן. לבקר לבוא רוצה שהיא ישראל לשילטונות
 לה לחכות חייבים חברי־כנסת שניים־שלושה

 ממישרד־הדתות מישהו חייבים! המטוס? ליד
 חייב! הקדושים? למקומות אותה ללוות חייב

 לה לעשות יצטרך בישראל האיטלקי השגריר
 אישי־ציבור ולהזמין מפוארת, ארוחת־ערב איזה

 נקבה, ממין חברות־כנסת, כמה צריך! ישראליים?
 אלף 100 איזה כמובן! איתה? להיפגש יצטרכו
 מקרוב? אותה לראות ירצו ישראליים גברים
 ירצו ישראליות נשים מאות כמה איך! ועוד ירצו,

 חסידים מאות כמה או־אה! מקרוב? אותה לשנוא
 זה מה נגדה? להפגין ישתוקקו לבושי־שחורים

 לצרוח ירצו פמיניסטיות עשרות כמה ישתוקקו!
 כמה צריחות! זה מה גופה? את מוכרת שהיא עליה
 אותה לצלם כדי עליה יעוטו עיתונאים מאות

איך! ועוד תעשה? שהיא גרפס כל עלז ולדווח
 שלא פה? אותה צריכים אנחנו למה אז תגידו,

 לא הנה. לנו תביא היא צרות בכלל! הנה תבוא
צ׳יצ׳ולינה! את רוצים לא צ׳יצ׳ולינה! את רוצים

 חברת־ של ערוותה על בכתבת־ענק לנו די
 בליוויית פנטהאזז, בירחון שהופיעה הפרלמנט,

 של מרהיבים תצלומים של ארוכה שורה
 בשעת־ ,גינקולוגיות בתנוחות הפוליטיקאית

וכר. וכו׳ מישגל

 זמן־מה במשך יפה. רומאן ביניהם והתפתח זה את
 הם מעט שעוד ברור היה ולכולם ביחד, היו הם

 את קופלר ליאון הכיר אחד שיום עד יתחתנו.
 שטר■ מיכאל של בתו שטראוס, עירית

 הספיקה שעדי ולפני והגבינות, מהגלידות אום
 ונשא בעירית ליאון התאהב קורה, מה להבין
לאשה. אותה

 אבל לגמרי. שבורה היתה שעדי לי אומרים
 הצרות את לסביבה מראה אינה כמוה בחורה
 הבעיות בין להפריד החליטה ולכן שלה,

המיקצועית, הקריירה לבין שלה האישיות

 לאי כלום כאילו בסופרפארם לעבוד והמשיכה
קרה.

 כל ואת גבר, שום עם יצאה לא היא רב זמן
 דווקא פרפארם1בס לעבודה. הקדישה זמנה

 בדרגה אותה העלו הזמן וכל מאוד, זה את העריכו
גדולה. יותר עוד מנהלת ממנה ועשו

 רופא הכירה שעדי שמעתי חודשים כמה לפני
 זה על כתבתי לא איתו. לצאת והתחילה צעיר,
 מותר כבר עכשיו רעה. מעין פחדתי כי כלום,

 והרופא־האורטופד סגל עדי של החתונה לגלות:
נ במזל. שיהיה בחודש. 16ב־ תיערך קורן יצחק

צמוד
 מוסד על דעתו את לשנות יכול שבן־אדם איך
רגע! בן מסויים
 היפה, מאירצ׳וק עדיה את זוכרים אתם

 המילים ולכן מהמישטרה, צרות מיני כל לה שהיו
 שוטרים, מישטרה, היו ביותר עליה השנואות
וכו׳. מישפטים בתי־מעצר, חקירות, קצינים,

״קצין" היום אומרת כשהיא נגמר. זה עכשיו
 חצי־ בעיניים זה את אומרת היא ״מישטרה׳׳, או

פשוקות. קצת ובשפתיים מלאכי בחיוך עצומות,
 בשם יפה־תואר קצין־מישטרה אחראי זה לכל
 הכתף על פלאפלים שני לו שיש טליו, איציק
שלו. בלב לעריה גדולה ואהבה

מאירצזק עדיה
פלאפלים שני

שיברון־ד!
רופא

>ל
 יגיד אחד כל ביותר. הטוב הרופא הוא הזמן

רופאים. אפילו זה, את לכם )
 צעירה בחורה לתל־אביב הגיעה שנים לפני

 ידוע פסיכולוג של בתו סגל, עדי בשם ונאה )
 עבודה חיפשה היא לתל־אביב, כשהגיעה מחיפה.

 היא העבודה עם יחד בסופרפארס. אותה ומצאה |
הסופרפארם, של הצעיר הבעלים את גם מצאה

ליאוןקוסלר. ן
זה גילו הם ובערב ליאון, עם בבוקר עבדה עדי
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