
מיש״ היאשנואה מישפחה
שי. פחת

שנשאר ניר, הבפור בנה ליד עומדת נחמה האם

 ברקע משמאל הברית. בארצות שהותם בעת בארץ
 בן ולידם ושמואל נחמה של הנשואה בתם דלית,

בארה״ב. בשליחותם הוריו עם ששהה תומר, הזקונים

 שלט שקיבל שי שמואל הואציון אסיר
מ באחת חברית בארצות זה

עם באתם ״אתם שם. לו שערכו הפרידה מסיבות

 התלוצצה אחד,״ יהיה לי שגם ידעתם ולא שלטים
 טופול, גליה למטה בתמונה הידידים. עם אשתו
שי. שמואל עם טופול חיים השחקן של אשתו

 אורי השחקן של בתם לוי, רוני שלחהלבאים קריצה
 רוני בן־זכאי. טלילה והעתונאית לוי

 עמו צה״ל. בגלי כקריינית נתקבלה לצבא, אלה בימים המתגייסת
דיתה ואשתו בר־שביט שלטה של בנם בר־שביט, בן גם התקבל

שמתח בקומה המתגורר פתיר,
 אחד וכל דירתו, את נידב תיו,

כיבוד. עימו הביא החבורה מן
 יצאו הנדהמים ונחמה שמואל

המכונית. מן
 לבן־אדם לחכות שקשה ״הבנתי

חלמ זה על אבל בנמל־התעופה,
בהתרגשות. שמואל אמר תי,״

בוושינ שלנו האחרון ״בחודש
 מסיבות־ ארבעים לנו ערכו גטון

 לא מהן אחת אף אך פרידה,
 אמרה זו,״ כמו ללב נוגעת היתר.

נחמה.
ו חיבוקים של סצינות אחרי
 שבחבורה כשהגברים נשיקות,
המזוו את להעלות לשי עוזרים

 יעל של בדירה כולם נחתו דות,
לשימחה. קץ היה ולא פתיר, ודן

 אליו לטלפן נהגנו ערב־חג ״בכל
 פה, לנו טוב כמה לו ולספר

טופול. חיים סיפר שיסבול,״
העלה אנשים כמה שי כשנשאל

 כשליח־עליז בתפקידו ארצה
 1משוגע אני ״מה, תחילה: השיב

 אן יסבלו?״ שאנשים רוצה אני
 אג ״אלף ואמר: הרצין אחר־כך

 הבית כמו אין אבל העליתי, שים
 אין לנו, יש נפלאים ילדים איזה

 לכן הדירה את ושיפצו ניקו הם
 ילדיו לכולם מאחל אני בודנו!
״כאלה !

 בעל בן־משה, רפי המוסיקאי
 ע לנגן סירב פלידל, עדנה של

 לכבו שירי־מולדת האקורדיון
אמד כל־כך,״ שיהנה ״אסור שי.

 בדיחון בעזרת שירים, בלי אך
 השף בידרו מעודכנת, ורכילות

 קול איש שהיה שי, את קנים
לאמריקה. צאתו עד ישראל

 המו עדיין היו ושמואל נחמה
 הזאו ההפתעה מכל מדי מים

 היתו ״אמריקה :ושוב שוב וציינו
 שלו האמיתיים לחברים אך בסדר,
תחליף. יהיה ולא היה לא בארץ

והעוגות טיפול
הביאו הנשים כל בתמונה). משמאל (פתיר יעל,

 בעוגו מחזיקה שי נחמה מימין וכבוד. עוגות עמן
 הו עם ובמרכז פתיר יעל בר־שביט, שלמה לידה

ב״]ביד עוגה עם שי שמואל משמאל שי. תומר לתמונה,




