
 חתונת־ עוד תהיה לא שזאת לכם מבטיחה אני
 חתונה תהיה לא גם זאת וחתונה. רבע־עוף בורקס,

ושמפניה. פילה־בקר קוויאר, כבד־אווז, של
 כבר והם והצ׳קים, המתנות את תביאו אתם

השאר. לכל ידאגו
 !שזכה רוקבן, שלוס לשעבר שחקן־הכדורגל

 מתחתן( הישראלי, הכדורגל של הלהטוטן בתואר
 רוקבן, סלע. סמדר שנים, שלוש מזה חברתו עם

 ,,32 בן הוא סקסט״ל, חנויות־המין רשת בעל
 בשם לבת ואב גולדשטיין מאיריס גרוש

שירן.
 מא־ גרושה ,35ה־ בת סמדר אשתו־לעתיד,

 מיסל בנות, לשתי ואם סלע, אסן! לוף־מישנה
ואורית.
 חוש־ כי חווייה, זאת —הזוג בחברת לבלות

 שלום, של הסיפורים בתוספת סמדר, של ■ההומור
 הוא שכל, למישהו היה אילו לחיות. חשק עושים

לצמד־בדרנים. אותם הופך מזמן היה
מארחים הארץ, ברחבי טיולים עושים הם

 צריך לא מתחתנים. הם 8.8.88ב־ תזכרו: אז
 לשבור צריד ולא לאירוע, מיוחדים בגדים לקנות

 לכם יהיה לא אם גם למתנות. בקשר הראש את
לכך. ידאגו כבר הם יום, באותו מצב־רוח

ם משהו י ש נ ה
י צפוני כ ה

 שזאת חושבים מהמים, יוצאים אותם כשרואים
 בלחות שמקורה אופטית טעות או פטה־מורגנה

הגבוהה.
 נעורים ומקרין ביופיו, מדהים פשוט הוא

 מראה בעלת חושנית, יפהפיה היא ואצילות.
 אספילד, נטשה הדוגמנים הם אלה נורדי.

חייל־דוגמן. לוין, וויוברט במוצאה, נורווגית
 חודשים, שלושה לפני זה את זה הכירו השניים

 האהבה. את המציאו הם כאילו מתנהגים הם ומאז
להמ טוענים אלא בגילוייה, מסתפקים לא הם

צאתה.
 המסכימה היחידה, הדוגמנית שהיא נטשה
 בעבודה, מוצפת היא זה ובגלל ללבנים, להצטלם

 של הבן־החתיך גילטדי, טל של חברתו היתה
והיא שטל מאז גילעדי. עמי הפלאסטי המנתח

ת ו פ
 יפהפיה איזה בעיר שמסתובבת לי אמרו
 החושפים חיוכים המפזרת מלאת־גוף, בלונדית

בפירסומות. כמו ממש טור־שיניים
 די ושהיא אנגלית, דוברת שהיא לי אמרו

 עשיר, אבא לה ושיש בעיר־הולדתה, מפורסמת
ובסרטים. בפירסומות מופיעה ושהיא
 בארץ פה לחפש לה יש מה בדיוק הבנתי לא
 פה לה יש שבטח לעצמי אמרתי הזאת. הלחה

ציונית. שהיא או קרובי־מישפחה,
מאו היא פשוט. יותר הרבה שהקשר מסתבר

 להכיר איתו באה והיא גבריאל, בעופר הבת
בני־מישפחתו. ואת ארץ־אבותיו את

 בן כשהיה לארצות־הברית נסע 25וד בן עופר
ל חזר כשסיים, הצבאי. לשרות לארץ וחסר ,16

 בלתי־ כמעט אפשרויות בה שיש וגילה אמריקה
 נלודס במכון־הספורט שותף הוא כעת מוגבלות.

 סוזן כמו שחקנים עברו וטיפולו ידיו ותחת דם,
 דילר פילים סטלונה, סילבסטר סומרם,
 בתו והיא דולץ, לורי־אן קוראים לה ואחרים.

 של המממנים אחד הוליוודי, מפיק־סרטים של
 היא דין. ג׳יימס השחקן של חייו על הסרט

 האש, ד1עס הבלשי בסרט מישני בתפקיד מופיעה
סיל של אחיו סטלונה, פרנק של בכיכובו

 מלכת־ בתואר זכתה היא חשוב: הכי והדבר בסטר,
 עיר- שבקליפורניה, פאלם־ספרינגס של היופי

גם היא המערבי. החוף עשירי של הנופש

̂ייו

דולץ לורי־אן
בעיר־הזלדתה מפורסמת

בלבד. צילומי־פנים מצטלמת
 אותה לשאול רציתי אותה, כשדרינג־דרנגתי

 שלה שהעופר לי כשסיפרו אך בארץ, הגברים איר
ויתרתי. חזק, חזק בו מאוהבת והיא מהמם, חתיך

 היא אז הישראליות, הנשים איך אותה שאלתי
בעולם. יפות הכי שהן הבנאלי במישפט לי ענתה
 ככה, חושבת אמריקאית מלכת־יופי אם אז
להסכים. יכולות בוודאי אנחנו

לוין רוברט
- צשרים מתחתלם

אספילד נטשה
לא בכלל או -

ל1בו של תאריך
 הגדיר כך — בד״נסט׳ רק רואים כזאת חתונה

 גלית של חתונתם את קול איציק המפיק
 קיסריה. דן במלון סידם, וטל גיבעתי
גיבעתי, ולאה איציק של בתם היא גלית

בארץ. מהגדולים סוחרי־מזון
 דבר: לכל צבאי טכס כמו ממש אורגן האירוע

 הגיעו והכלה החתן טכניקולור. ממש, של הפקה
 הם החופה תחת לסוס. רתומה בכירכרה !לחופה

 ישראל והרב בני־המישפחה, כשלצידם עמדו, ־
 הודלקו הכוס את החתן כששכר אותם. משיא לאו

השמיים. את שהאירו זיקוקים־די־נור,

ם ^ ^ו ־ ר ב ת ח ^ ^ ח י ת פ ה ^ ו ב י ^ ^ )<מ
 / ״ארץ־! שקוראים מה הם אבל לפעמים, רבים

היפה". ישראל

 לגשת האורחים התבקשו הטכס, כשנגמר
 בלון מחובר כסא שלכל מצאו הם (לשולחנות.

 שאליו ארוך, חוט האחד שבקצהו 'מלא־גאז,
 התיזמורת על־ידי האות וכשניתן זיקוק, מחובר

לש הופרחו בלונים ומאות הזיקוקים, הודלקו
מיים.

האורחים, שקיבלו המפוארות ההזמנות ועל

הכי־ ולדוגמנית למלכת־היופי צמוד הוא נפרדו,
ל לוין, רוברט קאופמן. ספיר סכסית,

 היה לא פשוט כי אף־אחת, של חבר היה לא זאת,
 היה הוא חברות. כמו כאלה שטויות בשביל זמן לו

ולדגמן. חייל בלהיות .עסוק
 קצת להינשא. עומדים שהם שמעתי השבוע

מהגיל פחות זה ביחד שניהם של הגיל כי נבהלתי, !
הם כלומר בארץ, ילדים לשני אם של הממוצע

 אבל צעירים. ממש
בכל? או מאוד, צעיר

אגורה. לכל וים:הם מתנות.

 בגי שמתחתנים או
פינקכי־צ׳הים תכינו !ז

ואנשים
 מחברת בכירים מנהלים 12 של קבוצה ירדה
 יזם עד רב?עי מיום ארוך, לסוף־שבוע הפניקס
ראשון.

חכ דויד הפניקס, בעלי היו הקבוצה בראש
שד זה יוסי, ובנו מי הבלונדית. לחווה ת

 מיוחד, קורס לעבור כדי ירדו החברה בקיצור,
 את שיננו הם ובלילות. בימים מאוד קשה ועמלו

 מיספרים בראש להם היו היום כל ובמשך החומר,
וטבלות.

 חכם מישהו להם הציע סוף־השבוע, כשהגיע
כדי למלון, שלהם החוקיות הנשים את להוריד

עומת

הר

סידם וטל גלית גיבעתי, *ירן
צבא טכס כסו

חכמי ויוסי חוה
אחר משלם נחישנבים סיספרים

 קצת שהוא חכמי, יוסי אבל חיים. לעשות שיוכלו
 ככה. מוטב פתאום? מה להם: אמר חכם, יותר

אמת! על חיים לעשות יכולים אתם כזה במצב
 בלי ראשון, ליום עד הקבוצה נשארה וככה
שלהם. החוקיות

 חיים חיים? זה מה חיים. עשו הם לי, ותאמינו
 ונד! במיספרים עסקו הם הזמן כל משוגעים!
עיי חזרו שהם ומובן אחר. מסוג אבל חישובים,

 מרוצים. מאוד בוודאי אך פים,
מישפחות. כמה הרסתי שוב אויש,

 של למידשאות בכניסה אחד לכל שניתן השי ועל
סיפרתי? המלון

 שהם והמומים, מתורבתים כל־כל היו האורחים
 בלגאן, היה ולא האוכל, על התנפלו לא אפילו

 הכלה רקדה לאכול שגמרו ואחרי דוחק, היה ולא
 הכלה אם עם גם רקד והחתן חבריה, ועם אביה עם
כולם. עם רקרו וכולם קרובות־מישפחה, עם וגם

 שממש היה הערב של הגדול הקוריוז אבל
 הסבא לנישואי שנה 49 מלאו הערב באותו

 ו־ קרייסברגר, מישפחת בני הכלה, של והסבתא
 ולאה איציק הכלה, של הוריה לנישואי שנה 23

 מישפחתית מסורת שזאת מסתבר גיבעתי.
 מכירה שאני וכמו הזה, המסדים בתאריך להתחתן

 עם טוב תאריך זה ואיציק, לאה הזוג נישואי את
מזל. הרבה


