
וג׳ואן, ואורית הירושלמים לגנים האחראי של בנו מורדוך, אביונדה חתן
בשירות־ חיידים יפים, גבוהי־קומה, וסוכנת־הנסיעות. הקבלן בת

היסודי. מבית־חספר עוד מכירים השניים ירושלים. את שהסעירה לחתונה העילה היו סדיר,

ז ו ה ו ב ה, ך מ שמלת לבושת נאה, קו
*  גיא- ריחפה וחשופה, שחורה מלמלה י

 מכר מאות בין רג׳ואן, גוגה היא אורה,
פי- אכסוטיים, סלטים בשרים־קרים, בדים,

 היתה היא ומוס־שוקולד. תות־עיראקיות
הערב. של האמיתית הכלה

 נראתה הרישמית, הכלה אורית. בתה
ב־ מיוחד עניין גילתה ולא משועממת

ה־ פתחו רחבת־הריקודים במרכזהצבאי המזכיר
 של הצבאי ומזכירו גוגה מחותנת

 כשפרוייקה סוער, בריקוד פורן, (״פרוייקה״) אפריים ראש־הממשלה,
״כאן שמסתובבות הבחורות מכל יפה הכי עדיין ״את :גוגה את מנחם !

 פו נעלם פעם מדי
 1 אחרי־כן בשרים.

 לכבוד שנערכה
שהא* העוגות, את

 הנשיא אשת עם בריקוד הכלה, אבי רג׳ואן, מוריםההורית
 גיא־אורה מימין למעלה). (בתמונה נבון אופירה

 על־ידי שנתפרה שחורה מלמלה בשימלת לבושה הכלה, אם (״גוגה״)
סדיר. בשירות חייל עדיין שהוא החתן, אבי עם סוער בריקוד אוברזון, גדעון

 הבכירים, ברופאים בחברי־הכנסת, ישרים,
 וב־ מיסעדות־הצמרת בבעלי בעיתונאים,

 ובאו שהתאספו הירושלמים !מיליונרים
ה של בחגיגת־החתונה ולטעום לחזות

ה מבכירי רג׳׳ואן, ונוגה מורים מחותנים
הירושלמית. חברה

 למי׳ש- הבכור הוא עיראק, יליד מורים,
 למוצרי־חשמל. חנויות ובעלי קבלנים פחת
 חבר גם הוא שלו, המיסחר מעסקי לבד

ד רשימת בראש ועומד מועצת־העיר  ז
 גומז, אשתו, בבירה. הליברלית מיפלגה
 ילידת־הארץ, בהופעתה, ומרשימה נמרצת

 לפני החליטה פולין, יוצאי להורים בת
 בשבילה. די אינו לבדו שהכסף שנים כמה
 והצליחה. כוחה־היא את לנסות רצתה היא

 זמן־ שתוך מישדד־נסיעות פתחה גוגה
 היא בירושלים. ביותר משגשג הפך קצר

 הבלתי־נדלים ומירצה שמה את מעניקה גם
ובמיזד׳א. באקי״ס התנדבותית לפעילות
 חיילת היתה ערב־החתוגה שעד אורית,

 סופר־ חתונה על החליטה בשירות־סדיר,
 היא הוריה. של ליבם למגינת מודרנית,

 בחלי־ תפוחת־בטן כשהיא לחתונה הופיעה
 גדעון למענה שהכין מרשימה פודמיכנסיים

 בשירות־ חייל אברהם, החתן אוברזזן.
 בבית־הסשר עוד אורית את שהכיר סדיר,

ר מורדוך. למישפחת בן הוא היסודי, ד
המח מנהל הוא אבי-החתן, מורדוך, וויש
ירושלים. בעיריית ולנוי לנטיעות לקה

שהחתו טוענות עקשניות שמועות
 לירות. מיליון כשלושה עלתה נה

 10ב־ עלה ״זה גוגה, אומרת מצחיק,״ ״זה
ה מנהל שאומרים.״ ממה פחות אחוזים

ענ על מדברים לא ״אנחנו אומר: מלון
הלקוחות.״ של ייניהם

ה בין היו קולק וטדי ארליך שמחה
 בתום מיד להסתלק שהעדיפו מעטים
 בהילולת־הזלילה להשתתף ולא הטכס,

שני המלון. של התחתונה בקומה שנערכה
של לצערו שותפים כנראה, חשו, הם
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