מורכב מוצץ .יהורם ,שידע כי בנו בן
שמונת הימים יקבל כבר יין מהמוהל ,לגם
בעצמו מהוויסקי דרך המוצץ .מי שלגם
גם הוא׳ והרבה ,כפי הנראה ,היה המיילד
של אורנה ,הד״ר זאב זלצבורגר .הוא חי 
בק ונישק במרץ את האם הצעירה ואת
אחת האורחות היפות שבאו לטכס ,העי
תונאית הירושלמית ניצה יששכרוב.
גילה אלמגור ובתה ,הגר ,היו הנציגות
של עולמו של יהורם ,עולם האמנים.
תת־אלוף בנימין )״פואד״( בן־אליעזר ,ה 
מפקד החדש של יהודה ושומרון היה נציג
צה״ל ,ונציג העירייה היה סגן־ראש־עי־
ריית ירושלים ,יהושע מצא.

!וצאה הסופית היא ,כידוע ,הקובעת ,גם בברית 
 1יהורם ואורנה ,הנראים מאושרים כמו אחרי
מתחבקים חיבוק ארון .ולא למען המצלמות.

כל אלה נדחקו ונדחסו ,הצטלמו והת
נשקו ,עד שהגיעו המכובדים האמיתיים.
שר־הבריאות אליעזר שוסטק בא כדי לפ
קח על הצד הבריאותי של הטכס .הרב
הראשי הספרדי ,הראשון־לציון עובדיה יו
סף ,שהוא שחיתן את אורנה ויהורם ,הגיע
כדי לנהל את טכס ברית־המילה ,כשהוא
לבוש בביגדי־הכהונה ההדורים שלו .או 
לם הרב המוזמן בדרך־כלל על־ידי בית־
החולים לטיכסי ברית־מילה בא אף הוא,
ובין שני גדולי התורה התגלעו חילוקי"
דיעות לגבי דרך ניהול הטכס.

הווים מאושרים

ידידיו הקרובים של יהורם גאון ,שהוא כיום כבר
בן  ,41טוענים כי מעולם לא ראו אותו כל־כך
נינוח ומאושר כמו בטכס ברית־המילה של בנו .האם נראית מאושרת לא פחות.

הכל המתינו לזוג הנשיאותי ,אופירה
ויצחק נבון .הנשיא החדש הגיע ,ממש ב 
רגע האחרון ,ושאל את הנאספים :״כבר
נגמר ,העסק הזה?״ העסק עדיין לא נג 
מר .המתינו לנשיא כדי שישמש סנדקו
של היילוד .אופירה לא הגיעה ונבון ,ש 
הוא ידיד אישי של יהורם ,התנצל בשמה.
אולם מסמר האירוע לא היה אלא ביקו.
ביקו הוא צלם טברייני ומציל בחוף הים
בטבריה ,דמות מוכרת לבוהמה של תל־
אביב שידעה ימים ארוכים על חוף הכינ 
רת .״ביקו הוא החבר הכי טוב שלי,״
הצהיר יהורם .ואכן ,ביקו הגיע היישר מ 
טבריה ,בראש מישלחת של ״ספרדים
טהורים״ מטבריה ,וניהל את האירוח ,תוך
שאשתו טוענת :״הוא שיכור כבר בצה־
ריים !״

; ,יהודית ,בעלת מיסעדה סינית בחיפה ,שהיתה
:אירוע ברית־המילה .משמאל ,אמו של יהורם,
בקרוב אצלך ,אמן.״ בתמונה מימין  :אחד משני
ענק ,ממנו נלקח היין שבו הישקו את העולל.

היו גם נשים .אורנה ,האם ,שלמרות
תשישותה מן הניתוח הקיסרי שבו ילדה
את בנה הבכור ,נראתה יפה וזוהרת .אחו 
תה ,רינה ,הדומה לה כמעט כאילו היו
השתיים תאומות ,דאגה לאסוף את המת 
נות ,כשהיא לבושה בשימלה לבנה סרו 
גה צמודה .היתה גם אמו של יהורם ,שרה,
שהודתה לכל מי שבירך אותה ,ללא הבדל
מין וגיל ,ב״בקרוב אצלך ,אמן ,אמן ,אמן.״
אולם היפה מכולן ,ומי שגנבה את ההצ 
גה ,היתד ,יהודית ,אמה של אורנה .אלה
שלא היו בחתונה של אורנה ויהורם ופג 
שו בה כאן לראשונה התקשו להאמין כי
האשד ,הזוהרת ,היפה והצעירה היא לאמי 
תו של דבר הסבתא.

פיקוח רפואי

שר־הבריאות אליעזר שוסטק בא לבית־החולים כדי לפקח
על הברית מהבחינה הרפואית .מאחורי שוסטק עומד
נציג עיריית ירושלים ,בטכס שהיה כמעט ממלכתי  :סגן ראש־העיר יהושע מצא.
בתמונה למטלה  :הרב עובדיה יוסף ,עטוי ביגדי מלכות ,והרך הנולד,
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