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מהעורם הזה שיפרגנו
מלכת־המים האחרונה של העולם הזה.
חני שטיינר ,ובן״זוגה־לחיים ,המיסעדן
מקם מלבה ,נישאו ברוב פאר והדר במלון
הילטון התל־אביבי ,במה שהוגדר על־ידי
כלכל אדעל ,עמי מור ,בחתונה היפה והמ
פוארת ביותר בארץ ב־ 10השנים האחרונות.
מקם בן ה־ 40וחני בת ה־ 23הכירו זה את
זו לפני שנתיים ,ומאז הם ביחד .לא קל היה
להם בשנה וחצי האחרונות.
מקם ,שהיה בעל רשת מיסעדות סיניות
בגוש״דן נפל חזק ,כשרכש את הזיכיון להפע־
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ומקם מלכה
חני שטיינר יד■

מלם התחתנו עם כולם
לת המועדון של רפי שאולי .הלשונות הר
עות אמרו שאיבד שם את מיכנסיו .החברים
אומרים שיקבל הכל בחזרה לאחר שתתברר
תביעתו בבית״המישפס ,שאותה הגיש נגד
האחים שאולי.
הקהל שהיה בחתונה היה המום מהפאר.
כולם התלחשו וריכלו :כיצד יכלו בני־הזוג
להרשות לעצמם חתונה כל־כן־ מפוארת?
מה יש? אתם חושבים שאין להם קרובי־
מישפחה? אולי הם שמו מיליונים מתחת לבל־
טות .זה באמת עניין שלהם.
בכל אופן ,השמפניה ,הוויסקי ,הקוויאר,
התזמורות והגימיקים השונים היו ברמה ני ד
יורקית .אפילו מנהלי־האירועים במלון ,הר
גילים לאירועים מפוארים ,נדהמו ממה ש
הכינו .בקיצור ,חתונה שלא מהעולם הזה.
הקוריוז בכל האירוע הזה קשור לבני־זוגה־
לשעבר של כלת־השימחה .חברה הקודם ,יו
סי הלר ,התחתן בנישואין אזרחיים עם
דוגמנית־צמרת בינלאומית ,והחבר היותר־
הודם נתי רבטמו התחתו עם יעל ברג־
לם ,הבת של איתי ברגלם מבנק הפנעלים,
והכל קרה בחפיפה שלא תיאמן .תוך פחות
מחודש התחתנו כולם עם כולם ,ומזל שלא
היו בילבולים .בכל אופן ,נאחל להם מזל טוב
כפול ,כי חני היא לא רק אשתו של מקס ,היא
גם תגלית של השלם הזה .והתואר הזה מביא
הרבה הצלחה ומזל.
בינתיים ,מלבר הדוגמנית תמי בן־עמי,
שגם מזלה יגיע בקרוב ,אמן ,כל מלכות־המים
של השלם הזה זכו בתהילה ובנישואין מוצל
חים.
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פתאום קמה בבוקר אשה צעירה ויפה
ומגלה שהיא אלמנה .האישה היפה
הזאת לא נכנעת לגורלה ומחליטה לשנו 
תו ,ועושה זאת בהצלחה.
זה מה שקרה למירי וייסברג רס־
קין ,אלמנתו של הארכיטקט יורם
רסקין ,שנפטר לפני שנה מהתקף־לב
בדירתו .הארכיטקט המוכשר השאיר
אלמנה ושני ילדים .כולם היו בטוחים
שלמירי נשארו הרבה כטף ורכוש ,עוב 
דה שהתגלתה כלא־נכונה.
בעלי הזיכרון הארוך יותר זכרו א ת
הבעיות שהיו לו עם מט-ההכנטה וגו 
רמים אחרים ,ובעלי הזיכרון הארון ביו 
תר זכרו שבעבר הרחוק הוא היה בעלה
של דפנה צוי ,ב ת ה של אנטה הספ 
רית .נוי ,שהיתה ממלכות־היופי של יש 
ראל לפני הרבה שנים ,חיה ומתגוררת
בארצות־הברית עם ילדיה מנישואיה
ליורם.
מירי הבלונדית ,העובדת כדיילת-
קרקע בחברת-התעופה הבלגית סבנה,
התאוששה מההלם ,וכמה חודשים
לאחר מות בעלה היא נראתה בכמה
אירועים חבר תיים בחברתו של אחיה,
ג׳קי וייסברג ,בעל מיטעדה בתל-
אביב ויהלומן .היו כל מיני שמועות
מצחיקות על קשר רומנטי עם איש-
הביטוח שלמה אליהו ,שמועות ש 
התגלו גם הן כלא״נכונות לחלוטין .כל
הקשר בין השניים היה על רקע עיסקי.
החיים נמשכו ,ולפני כמה שבועות
הכירה מירי א ת א ח ד הגברים הכי-
מבוקשים בארץ ו א חד מהכי-מקטימים,

בצי קרייתי ,טייס חיל״האוויר לשעבר
ועורך־דיו בהווה ,העוסק בפירוק חב 
רות.
קרייתי היה נשוי בעבר לבחורה בשם
דפצה ,המנהלת רומאן ארוך עם איש־
מישטרה בכיר ,ונראה שכולם מסוד 
רים.
אז כמובן שעשיתי דרינג־דרינג קטן
למירי הסכ טי ת.
״שלום ,מירי .ז את המרחלת .אני שו 
מעת שאת מאושרת ברומאן החדש
שלן.״
״נכון!"
״אני מבינה שהמאושר בחייך זה
הטייס ועורך־הדין בני קרייתי.״

״נו ,א ת רואה ,יש לך סקופ.״
״זה בא מת סיפור חדשני ,אני מודה.
מספרים בעיר שאתם מאוהבים משהו
משהו!״
״נראה ככה .תראי ,סבל תי מספיק
בתקופה האחרונה ,אני רק מקווה שת-
פרמי לנו.״
״רק אנין נראה לי משיחות עם חברים
שכולם מפרגנים לכם .ומי שלא מפרגן,
שימות .בעצם ,למה שימות? שיחיה ויט 
ביל מהקינאה של עצמו .יש תוכניות?"
״אין לי מה להוסיף כעת".
אז בהצלחה ,ותשמרי עליו חזק ,כי
אני מכירה כמה נשים ששמו עליי עין.
אומרים שהוא יקר״מציאות.

לצייר אנדריי קלצ׳ינסקי שהתמחה ב
שעתו במחאות נגד גרמניה ונציגיה בארץ,
יש שתי בנות יפהפיות ,משתי נשים שונות.
הבכירה היא השחקנית ודוגמנית־הצילום
סמדר ,שהיתה נשואה לאסי דיין ,והצעי
רה היא שרון.
שתי הבנות התפרנסו מצילום ומעיסוק
באיפור .סמדר מתגוררת כיום עם בן־זוגה,
העוסק במוסיקה ,ושרון נמצאת בארץ.
אתם בטח שואלים את עצמכם מה זאת
אומרת נמצאת בארץ? אז זה ככה :בלוס־
אנג׳לס מתגורר בחור ישראלי בן  36בשם
מאיר אמסלם ,שעשה הון רב מבניית מיב־
נים תעשייתיים .הוא עשה כל־כך הרבה כסף
בעסקיו שהיה לו גם קצת כסף להשקיע בסרט
ישראלי שהוא היה אחד המממנים העיקריים
שלו.

מאיר הזה התחתן עם בחורה ישראלית
בשם חמוטל ,שהיתה נשואה קודם לכן
ליהלומן ישראלי בשם דורון ברנשטיין.
כיום היא ומאיר מתגוררים באושר ,וגם בהר
בה עושר ,בבוורלי־הילס .למאיר הזה יש כמה
אחים ואחיות ,שבאו לבקר אותו ,והוא עוזר
להם ומכניס אותם לעבודה ומסדר להם
עסקים .אחד האחים ,בחור בן  23בשם
מיכאל ,הוא הבן־זוג של שרון קלצ׳ינסקי,
היא מתגוררת איתו בדירה בלוס־אנג׳לס ,אך
עדיין אין לה ניירות מסודרים ,מה שהאמרי
קאים מכנים ויזה־לכל־החיים וגרין־קארד
ועוד כל מיני כאלה מיסמכים ,ולכן היא חזרה
ארצה כדי לסדר את העניינים כאן בארץ.
אחותה ,סמדר ,מנסה כוחה כדוגמנית,
והשבוע היא הופיעה בראשונה בחייה על
מסלול בתצוגה שאירגן נער״השעשועים של
עולם־האופנה ,מוטי ריין! .אך בתצוגה ה
זאת נכונה לה הפתעה :היא פגשה את אקס

בתה החורגת.
משונה? סמדר היתה נשואה לאסי דיין,
אביה של עמליה דיין בת ה־ 7ז ,שהופיעה
גם היא בתצוגה הזאת .וגם לה היתה זאת
הפעם הראשונה .אז שתי היפהפיות נפגשו
ונפלו האחת על צווארה של רעותה ,והשינד
חה היתה גדולה ,ער שהחלה התצוגה.
סמדר יודעת אולי להצטלם טוב ,אך היא
לא יודעת ללכת על המסלול .זה היה כל־כך

על הס סלול

מירי וייסברג־רסקין עם בני קרייתי
.סבלתי תספיק בתקופה האחרננה...״

אחרי 40
״ן

פעם חשבו שרקדנים לא מתחתנים ,כי הם
כל־כן־ מכורים לריקוד ולתהילה הקשורה
במיקצוע ,שפשוט לא נשאר להם זמן
להינשא.
כך היה עם הרקדן המפורסם יאיר ורדי,
שרקד ורקד ורקד ולא הפסיק לרקוד ,והזמן
רץ ,ובאותם הימים ,כאשר היתה לו הפסקה
בין ריקוד לריקוד ,הוא תפס את עצמו ואמר:
או עכשיו או לעולם לא.
ואכן ,כמו בדרך נס ,הוא הכיר את סטלה
המולאטית ,והם התחתנו ועלו ארצה ,וכולם
חיכו להמשך .אך יאיר המשיך לרקוד או להר
קיד ,ושכח .ואז הוא נזכר ,והתוצאה היא בת
חמודה בשם מאיה .עכשיו יש לו גם מרכז
ריקוד בנווה־צדק ,על שם סתן דלל ,בת של
איזה מיליונר גדול מארצות־הברית .מוכיח
שלגבי רבים מתחילים החיים לאחר גיל .40

שרון קלצ׳ינסקי
לסדר עניינים בארץ

מטלה ,מאיה ויאיר ורדי
רקד ורקד עד שהתחתן

גרוע ,עד שמוטי רייף ,המארגן ,קפץ לעזרתה.
הוא עלה בעצמו על המסלול ,הרים את סמדר
בזרועותיו ,ונשא אותה על כפיו הלוך ושוב,
כדי למנוע בושה.
אגב ,רייף שניהל בזמנו רומאן סוער עד
גבה־גלים עם אנבל טמיר ,מאוהב כיום
במישהי שהוא מסרב בכל תוקף לגלות את
שמה .אך אני עקשנית ,ואני לא אוותר .אני
מבטיחה לגלות זאת בהקדם האפשרי.
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