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הסבתא והרה ,האחות
א סנ ה את המתנות,
שני הרבנית התקוטטו,
האב שתה ו ו יסק י
ד ד ו מוצץ ו נ ש י א
יהורם
 ^ 1ך ע אליל־הזמר הנערץ
ומאושר
גאון היה נרגש
במכם ברית־הטילה של בנו הבכור.
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המדינ ה היה הסו ו ק

יהורם ואורנה גאון מצטלמים עוד לפני
 8ל ל ^ 11
שהחלה הברית .כאשר במהלך החיבוק שהחל
י
*
י
יהורם גאון מחבק את אורנה ,נפלה ידו על פיה.

פה לפה

^

החתונה ,לפני סו חודשים,
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ח1תכים את
ף* עוד תישעה חודשים אני רוצה
 * / /בריח .אני מבטיח לך עגלה סופר-
מודרנית.״ ״לי יש תוכניות אחרות ,אנחנו
רוצים קודם לעשות חיים.״ דו־שיח זה
נשמע במלון המלך דויד בירושלים לפני
עשרה חודשים בדיוק .המשוחחים :שימ 
חה הולצברג ,אבי־הפצועים ואורנה גאון,
רעייתו הטרייה של הזמר יהורם גאון .ה
אירוע  :מסיבת החתונה של יהורם עם
אורנה.
בטכס ברית־המילה שנערך ביום השישי
האחרון בבית־החולים מיש גב לדך בירו 
שלים לא נכח שמחה הולצברג ,ולא היתה

גם עגלת־הילדים הסופר־מודרנית שהב 
טיח בשעתו .ייתכן שהולצברג הסתמך על
הצהרתה של אורנה כי רצונה לעשות חיים
לפני שתלד ילדים ,או שפשוט לא שמע
על לידת בנו הבכור של הזמר הנערץ.
אבל במקום הולצברג היו שם רבים־רבים
אחרים.
מי שהקדימו לבוא היו האלוף )מיל(.
רחבעם )״גנדי״( זאבי ואשתו יעל ,יחד
עם העיתונאי־מראיין רפאל בשן .אומנם,
החצר הצרה .המקיפה את קומת־הקרקע
של בית החולים היתה דחוסה שזירות־
פרחים ,אך השולחנות עדיין לא היו ערו 
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מה דימיון מפתיע לראש־הממשלה המנוח דויד בן־גוריון.
לידו עומד מזכירו לשעבר של בן־גוריון ,הנשיא נבון.
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כים והמסיבה עדיין לא התחילה ,כך ש־
גאנדי ובשן התבודדו ,יחד עם יהורם
עצמו ,במישרד של מנהל בית־החולים.
אבל לא לזמן רב .אט־אט החלו האור
חים מגיעים .המלצריות שלפו את בק 
בוקי המיץ מהגיגיות שבהן נחו על בלו 
קים של קרח ,ומגשים עמוסי בורעקאס
חסים וכריכים טריים החלו צצים על ה 
שולחנות .בין ראשוני הבאים אחד מידידיו
הטובים של יהורם ,יצחק ג׳יבלי ,הוא
״ג׳יבלי הקטן,״ גיבורה של יחידת ה־. 101
ג׳יבלי הביא ליהורם מתנה מקורית :בק 
בוק ויסקי ג׳וני־וואקר כשבמקום הפקק
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אירני
האשה אמה
מ״ג
היפהשלביותר .

שרה ,אשר ברכה את כל מי שפנה אליה בברכה 1, :
הרבנים שבאו לערוך את הטכס ,נושא עימו גביע!

