טור בירושלים ,העידה כאלף עדים יעל
׳מעמדם של בעלי המכוניות החוגגים .ואמר
מי שאמר ,שאילו ניתן היה לרכז את כמות
היהלומים והפנינים שענדו האורחות ,אפשר
היה בקלות לפתור את בעיותיהן של כמה
מהמישפחות הגדות במורד הרחוב.
!■

הזוג המאושר

דני וזהבית לוין ,שלבשה שימלה לבנה עטורה פרחים
ירוקים ,לא חדלו להתנשק ולהתחבק ,זה עם זו ועם
אורחיהם הרבים .למחרת החתונה טט הזוג המאושר לירח־דבש באירופה ,כמיטב המסורת.

■
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ך* יז שם ,כמובן ,גם אנשי אצולת־
) | הכספים ; אורח־לרגע היה טדי קולק,
ראש העיר ,ואת אלופי המיל .ייצג דן
טולקובסקי ,מי שהיה מפקד חיל־האוויר.
הוויסקי ,שזרם ,כאמור ,כמיים ,הוסיף
למצב־הדוח המרומם .זהבית הציגה ב
גאווה את טבעת־היהלום הענקית המפור
סמת שקיבלה במתנה מאבי החתן! ,וסיפרה
בקול ׳נעלב לכל ימי שהיה מוכן לשמוע,
כי השמועה איננה נכונה ,וכי הטבעית מבו
טחת בהרבה יותר מאשר  15אלף דולאר.
עו״ד יגאל ארנון ,שבביתו נערכה מסי
בת החתונה ,ישב מרבית הזמן בקומה
השנייה ,כשהוא מתבונן במיצעד החתיכות
העולה ויורד במדרגות .אוסף כזה של יפה
פיות עדיין לא ביקר בביתו מעולם .ינוקא
ניראה בכל פעם בחברת חתיכה אחרת.
דיצה חבס חיפשה וודקה דווקא .בעלה
של גברית בשם אילנה ברנד איים על
צלם העולם הזה שישבור את מצלמתו ,אם
יצלם את אשתו הנאווה .יאשר ,בלונדית
יפה וגבוהה שמשכה תשומת־ילב במשך כל
הערב ,התגלתה לבסוף כאחותו של אריה
לוין ,דוד הכלה ובעלה של דליה מזור.
בשעת־לילד ,מאוחרת התפזרו האורחים
לבתיהם .החתן והכלה העייפים נסעו לבלות
את ליל כלולותיהם בתל־אביב.

ציג
אשת המנתח י
המנתח הפלסטי עמי גלעדי ,באה לחתונה
של זהבית ודני ,בחברת בתה הקטנה.

ציפי לוין

נערת־הזוהר ,אחות
הכלה ,שהתנשאה
מעל מרבית האורחות ,הגיעה היישר מלונ
דון ,כשהיא עטופה בנוצות יענה.

שתי האחיות

לבית מזור ,הקריינית דליה ואחו
תה דפנה ,אשתו של קריין־הטל־
וויזיה אורי פירסט .בעלה של דליה ,אריה לוין ,הוא דוד הכלה.

אח החתן

יוסי ,הגיע אכספרס מלונדון ,ישם יש לו
חברה־להשקעות ,בחברת אשתו ברכה,
שהיתה אחת הנשים היפות בחתונה שנערכה בשבוע שעבר.
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 11111111שרי ,אשתו של דן שילון ,בחברת
אילן ,בעלה של העיתונאית הירו
שלמית ציפורה רומן ,שהוא גס מנהל הפיאנו־בר הירושלמי.
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