רוזכי!
חריפות
ערב
ובנדי־ים
הלוהט שב* ן

החברה הטובה שלי ,הגרה במיגדל
שיכוך־בבלי ,שאלה אותי אם אני מוזסנת לחתו־
נת־השנה .מובן ששאלתי אותה לאיזה חתונה היא
מתכוונת ,כי כל שבוע אני שומעת או מחמנת
לחתונה הזוכה בכינוי חתונת־השנר ,אבל היא
נורא התעקשה והיא אמרה לי שהפעם זאת באמת
חתונת־השנה.
אז עשיתי את כל הבירורים הנחוצים ,ועוד
לפני שהספקתי לברר מי הם בעלי השימחד* כבר
הגיע אלי שליח עם ההזמנה ,ואני מודה שהפעם
באמת הצליחו להפתיע אותי .בהזמנה היה כתוב
שהמיסעדן ואיש־החברה אילן לוי ישא לאשה
את בחירת״ליבו ,ניצה רחנטליס ,על סיפון

מדוע
פחדה
לפגי שבועיים הייתי הראשוגה לבשר
לבם על הקשר שבין הבליין והפלייבוי ר ת י
מאנה ומלכת־היופי הטריה ניקול הלפ*
רין .למרות שהשניים הבחישו את הקשר
ביניהם ,הם כבר נראו בטוף־השבוע האחרון
אוהבים ומאושרים בכל המטיבות ומוקדי־
הפעילות של חוג הבליינים בתל״אביב .הס
כבר לא יכלו להכחיש שהם ביחד ,והמלכה
אן׳ הודתה שהיא מתגוררת בעת בביתו של
איש־העסקים הצעיר וחובב־מלבות־היופי־
הכפייתי.
כשהתעניינתי לדעת מדוע הם הכחישו
את הקשר ביניהם ,נרמז לי שהם פחדו מפני
תגובתו של החבר־לשעבר של מלכת־היופי,
יהודה אלוש ,השוער החילופי של הפועל
באר״שבע.
נזכרתי גם שהאבא של המלכה אמר דב 
רים לא־כל־כך יפים על יהודה אלוש ,החבר
של בתו.
תיבף הרחתי ריח של סיפור טוב בכל
העניין הזה ,ואמרתי לעצמי שסוף־סוף יש
לנו מלבת־יופי היוצרת סביבה הרבה רעש.
כמה שעות אחרי שפגשתי בזוג המלכותי,
התקשר איתי יהודה אלוש ,החבר הקודם
של ניקול הלפרין.
־שלום ,זאת רחל המרחלת מ העול ם
הזרה״
*מה לעשות!״
*אני רוצה להגיב על דברים שהתפרסמו
עלי בעיתונות ,בעיקר מפני שכואב לי מה
דרך שבה ניקול גמרה את טערכת״היחסים
בינינו.״
*אני טקשיבה!״
*ניקול ואני יצאנו שלוש שנים ,ומתוכן
שנתיים שהיא גרה בדירה של הורי ,והיתה
אצלנו כאחת מהמישפחה .שבוע לפני הת 
חרות היא אמרה לי שאנשים מכוונים אותה
מה לעשות ,ואומרים לה מה להגיד.״
,איך נפרדתם!״
*שלושה ימים לפני התחרות ,ביום־שבת
בערב ,היא התקשרה איתי מתל־אביב ואמ
רה לי שאבקש מאחותי ,דפנה ,שתאסוף את
כל החפצים שלה .אז אמרתי לה שזאת לא
דרך להיפרד.״

ניקול הלפרץ ורוני מאנה
,היא חלשודאופ׳ ,והאגשים ש 1מצאים סביבה שיגעו אותה!

״ואיך היא הגיבה!״
״ביום שני ,בשעה  6וחצי בבוקר ,טילפן
אל* רוני מאנה ,וניסה להרגיע אותי וסינגר
עליה .אני הבנתי מהדברים שלו שהיא אולי
פוחדת שאני אפגע בה .כל-כך קשה לי
להבין זאת! שלוש שנים היא היתה כמו בת־
מישפחה! למה שאנסה לפגוע בה! היא פוג
עת בדרך הזאת לא רק בי ,אלא גם בהוריי,
שהיו לה כמו הורים ושטיפלו בה במסירות
בשנתיים האלה.
*בשעה  9וחצי היא התקשרה ,ואמרתי
לה שהיא יכולה לבוא ,אבל היא לא רצתה.
אז נסעתי לבית של אביה ,והבאתי לשם את
הבגדים שלה ,ונפרדנו באוטו ,כי היא לא
רצתה לעלות לבית הוריי.״
״ומה קרה עם אביה!"
״שבוע לפני שהוא השמיץ אותי בעיתון,
היה כתוב עליה שהיא תלמידה טובה ,ושיש

כסאות
מוסיהריים
ניצה רוזנטלים ואילן לוי
חתונה על הסיפזן
אוניית־הפאר היוונית סמלה סולריס ב־ 30באפ
ריל ,אי־שם בלב־ים.
אל תחשבו שהם יהיו לבד על האונייה הזאת.
ילוו אותם מאות רבות של חברים ובני־מישפחד*
מהארץ ומהעולם.
אילן לוי ) ,(42גרוש פלוס שניים .וניצה רוזג־
טליס ,גרושתו של אבנר רחנטליס ,בנו של
הצייר משה רוזנטלים ,אף היא אם לשניים,
מאוהבים זה בזה כבר יותר משנה ,ולפני שבוע
החליטו שהגיעה העת למסד את נישואיהם.
בני־הזוג ,שהם מוכרים מאוד בקרב כל העשי
רים והמפורסמים בתל־אביב־רבתי ,החליטו שאת
החתונה הם יעשו בסיגנון הוליוודי .תארו לעצ
מכם ,ישראל מצטרפת בלילה אחד לחוג־הסילון
הבינלאומי ,העורך נשפיות־פאר בארמונות,
במועדוני־יוקרה וביאכטות של עשירים!
ביום שלמחרת הטכס תגיע כל הפמליה הזאת
חזרה לארץ ,להמשך החגיגות בייבשה.
רק להזכירכם :לאילן ל ד היה רומאן ארוך עם
חתיכה דרונדאפריקאית בשם קרול נובים ,ר
הוא עזב אותה למען ניצה רחנסלים.
את אירוע־הענק ,שיהיה מיבצע ל וגיסטי מור־
כב ,עורך איש־ה עסקים משה בובליל ,יריד
קרוב של בני־הזוג .אז מלבד חליפות־הערב אפ
שר להכין גם את בגדי־הים וחליפות־הצלילה.

לה בגרות ,ופתאום מפתיע אותי לקרוא
בשבועון לא שה את הדברים של אביה,
שאומר שאני דירדרתי אותה בלימודים .זה
הכל משונה ,כי לי היא אמרה שהיא רוצה
לעזוב את הארץ בגלל אביה.״
*ומה היו התוכניות שלכם!"
״היה לנו בתיכנון להתחתן בעוד שנה,
אחרי סיום השרות הצבאי של שנינו ,ואז
לטוס לחו״ל ,לאמא שלה ,המתגוררת באר-
צות־הברית".
״איך אתה מסביר את השינוי הגדול שחל
ביחס שלה אליך!״
״היא חלשת״אופי ,והאנשים שנמצאים
סביבה שיגעו אותה .היא אמרה לי בטלפון
שכבר חודש וחצי היא לא אוהבת אותי.
באחד הימים היא תסתכל לאחור .היא
תבין שהיא טעתה ,והיא תתחרט .לגבי אמי
היא תישאר תמיד כמו הבת שלה.״
המתחרה)רייכר כותב קבוע בעיתון ידיעות אחרר
ע ת(.

לאיש הרדיו והטלוויזיה גירעון רייבר יש
משבר־זהות בעיקבות השתתפותה של העיתונ
אית עמית רייבר בתוכנית הטלוויזיה תן קו
שבהנחיית הבדרן דודו טופז.
המנחה הציג אותה כמי ש״איננה הבת של גיד־

עמית רייכר
— של )ידשן ר״כר
אית סימה קדמון ממעריב ,וביקשה לראיין
אותו למען המוסף השבועי של עיתונה.
רייכר היה מופתע ביותר ושאל איך זה יתכן
שהעיתון מעריב יראיין עיתונאי של העיתון

קדמון הסבירה לו שבמערכת החליטו על־כך
בעיקבות ידיעה שהגיעה אליהם ,שאמרה שהוא
עזב את הבית ואת רעייתו נילי ,לטובת העיתונ
אית אילנה דיץ ,כוכבת התוכנית ערב חדש,
המשודרת מידי יום בשעה  5בטלוויזיה החינוכית.
רייכר ההמום אמר לקדמון שזה עתה הוא עבר
ביחד עם בני־מישפחתו לווילה חדשה בירושלים,
ושאין הוא מתכונן לעזוב את אשת־חיקו הניצ־
חית.
מיד אחרי השיחה עם העיתונאית הוא התקשר
עם אילנה דיין ,וסיפר לה על הרומאן הדימיוני
שהצמידו להם .דיין פרצה בצחוק וסיפרה לו שרק
כמה ימים קודם לכן התקשרו עימה ובירכו אותה
על זה שהיא עברה ,כביכול ,להתגורר עם העיתו
נאי ח מרגלית.
בקיצור ,אתם מבינים ,כנראה ,מה זאת חרושת-
שמועות ,ועד לאן היא יכולה להגיע.
בינתיים ממשיכה אילנה דיין להתגורר עם
חברה הצעיר ,ורייכר חי באושר עם אשתו נילי.

בעזרת השם

גי־דעון רייכר
זה לא הבן —
ערן רייכר״ ,ומדברים אלה הבינו הכל שהיא הבת
 :שלו ,ומיד בתום התוכנית התחילו להתקשר אל
! ו־ייכר אנשים שונים ולברכו על הופעתה המוצל
! חת של בתו בתוכנית.
 1אבל הבת של רייכר היא שרון ,ולא עמית,
 1והיא יותר צעירה מעמית רייכר העיתונאית .היא
 1אמורה להיות לדיילת באל־על בחודשים הקרו
בים.
אן־ בטרם הספיק להתאושש מצירופה של
עמית רייכר למישפחתו ,התקשרה עימו העיתונ־

פתאום קם אדם בבוקר ,ורואה שיש לו בעייה אדירה .הוא צריך למצוא אולם־חתונות
ל־ 2500מוזמנים .והאמינו לי  -כאחת שכבר היתה בכל האולמות הקיימים בארץ ,וכבר
ראתה את כל סוגי החתונות  -זוהי באמת בעייה.
אבל כשאתה ה צ א צ א ברוך ,גם בעייה בזאת נפתרת בעזרת השם.
הבאבא ברוך ,מנהיגם הרוחני של יוצאי-מארוקו ,המתגורר בעיירה נתיבות ,ישיא את בנו
.משה ברוך בן ה־ 20ליהודית אצו־־חצירא ,בתה־ 8ג ,בתו של יחיאל אצו־חצירא,
הרב הראשי של רמלה.
את טכס-החתונה הענקי הזה הם עורכים ב או ל ם ה קונג רסי ם שבגני־התערוכה ,המקום
היחידי בתל״אביב ,אולי מלבד האיצטדיון ,היכול להכיל כל-כך הרבה אנשים.
אני רוצה לספר לכם שעל אירגון החתונה הזאת עמלו במו במיבצע צבאי .עשרות אנשים
הופקדו על אירגון רשימות המוזמנים ,הקציית מקומות״חנייה ,אוכל ומשקאות לכולם .אני
בטוחה שזה יהיה אחד האירועים הגדולים והשמחים של השנה .אני קיבלתי הזמנה .מה
קורה איתבם!

