
חתונה
ישיא במהירות

 סידרת־הטלוויזיה כאשר זמן, המון לפני
 כאן ריכלתי למסך, רבים ריתקה דחם צפון

י על  קצת המזכיר זמר־שחקן, נדלר, מ
 סוויזי סטריק הסידרה, כוכב את בהופעתו

 זמן הרבה די לו שלקח נדלר, החתין־.
 חיים, רחלי מהזמרת מגירושיו להתאושש

 שלו. מדלן את מחפש שהוא וטען לבד, אז היה
 סוויזי של אהובתו של שמה היה מדלן

 דמותה את שגילמה והשחקנית בסידרה,
אמיתית. יפהפיה אן־דאון, לסלי היתה
 סוף־ מצא 34ה־ בן שנדלר הוא הסיפור אז

 אותה לשאת עומד והוא שלו, המדלן את סוף
אח אורית לה קוראים הבא. בחודש לאשה
 בחברת־ מנהלת־מחלקה ,26 בת והיא רוני,
 אי״אפשר תימני. ממוצא מאוד, יפה יבוא,
 רחלי גם — עיקבי אינו שהוא בני על לומר
 עם (מעורב תימני ממוצא היא וגם יפה,

נפאלי).
 של ידידתו היתה השניים בין השדכנית

ת בני,  מזמן. היה זה שרתוק־שרים. ענ
 היה לא בני אבל חודשים, כמה במשך יצאו הם

 אבל נפרדו, הם רציני. לקשר עדיין מוכן
 הם חודש לפני קשר. על איכשהו שמרו

 והפעם, ככה, סתם להיפגש, שוב החליטו
 על במהירות־שיא החליטו הם השני, בסיבוב
חתונה.

 מתכוננת אמיר שלומית שהדוגמנית קראתי העיתונים באחד
 הצרפתי־יהודי לצלם בעבר נשואה שהיתה אחרי כלומר, שני. לסיבוב
 כץ. דני ליהלומן בשנית להינשא מתכוננת היא טסייה, מישל

שבועיים. בעוד ברבנות יינשאו שהשניים נאמר
 ובן־זוגה־ ,גרושה היא אמיר שלומית הדוגמנית מתמיה. קצת זה

 על כי קלוש, הוא ברבנות יתחתנו שהם הסיכוי כהן־צדק. הוא לחיים
להינשא. יכולים לא וגרושה כהן ההלכה פי

שם. שוררת גדולה אהבה מיוחד. רומאן זהו
 ישראלי־לשעבר, יהלומן הוא ידידיו, בפי ״ברה" המכונה כץ, דני
 מהנישואין שם. להתגורר ועבר בלגית, אשה עם התחתן 21 שבגיל
באוני לומד ),23(ג׳קי, בהם, שהגדול בנים, שני לו נולדו האלה

בארץ. אמו עם גר השני והבן ברסיטה,
 בפתח־תיקווה. מרווחת דירה האב להם קנה חודשים כמה לפני
הילטון. במלון ולסירוגין זו, בדירה מתגורר הוא ארצה בא כשהוא
 דתי־ הוא ־פלוס,40ה־ בן הזה, היהלומן לפואנטה: מגיעה אני ופה

 חילוני הוא וכעת לשאלה", ״חזר הוא בישיבה. למדו בניו לשעבר.
רבר. לכל

 תמיד מצליחה ישראל, של הדוגמניות מצמרת אמיר, שלומית
 את ולכתוב לשבת צריכה פשוט שהיא חושבת אני אותי. להפתיע

 הסכסית, הדוגמנית בין מהקשר נפעמת אופן, בכל אני, חייה. סיפור
החרדי־לשעבר. היהלומן לבין הסילוני, אורח״החיים בעלת

אזרחיים. בנישואין רק להיות יכולה היא בחתונה, עוסקים כבר ואם
 השבוע עליה. לכתוב להתייחס מסרבת אמיר הדוגמנית אופן, בכל

 עם־ישראל כל חושבת אני אז .36ה־ הולדתה יום את חוגגת גם היא
באהבה. וגם בקאריירה גם ומזל־טוב, הצלחה הפעם לה מאחל

 הוא חודשים, כחמישה לפני שלו, האחרון
 המלצרית את הכיר הוא ושם ז־נל, לפאב נכנס

 השניים לאנגפורד. קרוליין הסכסית,
 להיפגש והחליטו דקות, ארבע תוך התאהבו
 התקשרה התוססת לאנגפורד היום. למחרת

 אריאלה השחקנית הטובה, חברתה עם
ץ,  אותה המאפיינת ובהתלהבות רובינובי

 בשם נחמד בחור הכירה שהיא לה אמרה
סטיב.

 ואריאלה המישפט, את גמרה לא עוד היא
 סטיב על מדברת בטח את כן, לה: אמרה

.31 ה־ בן לרפואה הסטודנט אסקין,
 הוא שאולי חשבה היא כי נבהלה, קרוליין

 בציבור. לשימצה ידוע ששמו מפוקפק טיפוס
 ניחשה פשוט היא אותה: הרגיעה אריאלה אך

 שהיא ליאת, של חבר שהיה בסטיב, שמדובר
שלה. טובה חברה גם

 וחודש התאהבו, וקרוליין סטיב אופן, בכל
 והם אליו, הצטרפה היא בארץ ביקורו אחרי
החברים להם. וטוב ביחד חודשים שלושה כבר

אמיר שלומית
להתייחס מסרבת

סרצרית
 הפירסומאי של גרושתו ארמון, חנה

 במדור שעבר בשבוע ראתה ארמון, דויד
 מקבלת־ תמונה )2705 הזה (השלם אנשים

 נויה, של חתונתה לכבוד שנערכה פנים
 המנהל בכר, משה עם ודויד, חנה של בתם

ארמון. פירשם של האדמיניסטרטיבי
 אביה נויה, נראו (שבה לתמונה מתחת

 האורחים פני ש״את כתוב היה השניה) ואשתו
 איה.״ ואשתו אביה הכלה, קיבלו והחברים

שחנה שמעתי אם־הכלה של ידידים מפי

 אליה, צילצלתי זו, מכותרת מאושרת אינה
 על לומר לה יש מה ראשון ממקור לשמוע כדי
כך.

 כמקדמת־ העובדת לשלושה, אם ארמון,
 נויה של ״השתתפותה אמרה: מכירות,

 פחות להיות צריכה היתה בקבלת־הפנים
בולטת."

 הסתדר שגרושה אחרי שלה, מצבה ומה
סוב? כל־כך
לי. הודיעה מחוזרת!״ אני ״גם

והריינט
 יוחנן קוראים באו״ם ישראל לשגריר

 ליאת, בשם בת יש הזה ולשגריר ביין,
לחייה. 20ה־ בשנות נחמדה בחורה

מבחור שיחת־טלפון קיבלה הימים באחד

לאנגפורד קרוליין
ביתר חודשים שלושה

 לה שאמר אסקין, מטיב בשם אמריקאי
 צ׳אנס, לקחה היא אותה. להכיר רוצה שהוא

ארוכה. תקופה ביחד היו שהם היתה והתוצאה
 שנים. כמה לפני בניו־יורק קרה זאת כל

ארצה. חזרה וליאת מזה, זה נפרדו בני־הזוג
 לו הולך ישראליות שעם ראה הזה הסטיב
בביקור לביקור. ארצה בא הוא אז הכי־טוב,

 רציני יותר משהו על מהמרים בארץ פה
משותפים. מגורים רק מאשר

 לברר כדי אריאלה, עם שהתקשרתי מובן
 שכן, לי אמרה כשהיא חברות. עוד לה יש אם

 שנהיה עד אותן, שתחביא ממנה ביקשתי
 לקרוליין צמוד יהיה שהוא בטוחים כולנו

לצמיתות.
ומשה נויה עם דויד אדמון חנה

בולטת׳ פחות להיות צריכה היתה ,קבלח־הפנים


