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 לי סידר הוא עובדה,
 אשת סיפרה משגע,״ אוויר מזג

 לכל זכרוני, מירי יחסי־הציבור,
 עי- לחגוג שבאו הרבים האורחים

 נולדה מירי יום־הולדתה. את מה
 עדית הציירת, וחברתה במאי 1ב־

 הח- לכך במאי. 4ב־ נולדה פאנק,
 לכל מסיבה לערוך השתיים ליטו

 של בדירת־הגג שלהן החברים
 שמעון ברחוב אבי, ובעלה, עדית

בתל־אביב. התרסי
 משגע, אמנם היה מזג־האוויר

 בזלילה עסקו שבאו והאורחים
 המוסיקה כשעל הגונה, (ובשתייה

 מקול קריין לוי, ראובן מנצח ן
 תקליטי את עימו שהביא השלום,
ביותר. החדישים הדיסקו

 למירי הביאו העליזים האורחים 1
 ומתנות בשמים מיני כל ולעדית
ה כל את שספגה מי אך אחרות,

 שלא מירי, דווקא היתה מחמאות
 שעות חמש במשך לרקוד חדלה

שאני לי אמרו ״כולם !ברציפות.
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הלב שהשימלה שיגעון, נראית
נהד שלי ושהמסיבה יפה שלי נה

מירי. ציחקקה רת,״
 ככדור מירי ידועה חבריה בין

 צריך, שאם יודעים כולם מרץ. של
 שעות 12 לעבוד יכולה היא אז

 זאת עם ויחד ללא־לאות, ביממה
 עקרת־ גם להיות מספיקה היא
 של מקור ובכלל טובה, ואמא בית

 שתמיד נשים אותן לכל השראה
 דיפרסיה. או עייפות על מתלוננות

 בה להתבונן רק התעייפתי אני
שלה. במסיבה לל־הרף ־וקדת

זכרוני אמנון עורך־הדין בעלה,

 של 20ה״ בת בתם זכרוני, (״טיבי״) טבעונה היא ]111111 |1ן'י1
11 11 1  טיבי זכרוני. אמנון עורן־הדיו ובעלה, זכרוני מירי נ 11#

 ואחר-כך חודשים, שלושה בעוד הצבאי שירותה את לסיים עומדת
תל״אביב. באוניברסיטת מישפטים ללמוד זכרוני טבעונה מתכוננת

פנטומיטה
חברתו, עם רוזן חניך

 ריקוד* בעת אפילו הפגין
 חפנטומימאי סוער דיסקו

סטודנטית. שהיא דגני, יעל
םו  של סיפרה שם זהולוהטות וני

 על מור, הדסה
סער. טוביה איתה דיין. משה עם לחם שחיה ורומן

 בלהקת הרוקד שער, מאיר החרש לרקדן מפריעה לא ה1¥ץ!|1]ך!
כלת עם רקד מאיר אפרתי. משה של ודממה קול י

 בריקוד, מיקצועיות מפגין שער מאיר בעוד זכרוני. מירי המסיבה,
מציוריה. לכמה דוגמן פאנק לעדית שימש שער רב. מרץ מירי הפגינה

ואבי עדית של בתם ,8ה־ בת לירז היא 111 !1 ה 0 ך
1^1 י *■י* 1 ן1  שנערכה המסיבה על ויתרה שלא פאנק, /
 הבוקר. של הקטנות השעות עד ערה ונשארה בביתם

חרוזי. אילן ד״ר מאחוריה המסיבה, כלת מירי, רוקדת מאחוריה

 שבחרו האורחים את לבדר החליט
 בשקט לשבת אלא לרקוד, שלא

ולשוחח.
 בהגשת הערב כל עסקה עדית

 אבי, ובעלה, והאוכל, המשקאות
 בתם אפילו ללא־הרף. רקד הוא גם
 ,8ה־ בת לירז, ואבי, עדית של

ב וחזתה הלילה כל ערה היתד,
מסיבה.

 עם קפה
הילדים

 של ידיד בישל האוכל ת
המתמ ברנהרדט, גיורא מירי, 1י

 מימ- 10 הכין הוא במימרחים. חה
 פיטריות עם אורז גבינה, רחי
מל האורחים כשכל בשמנת, ורגו

אצבעותיהם. את קקים

 לציור כן לעדית קנתה מירי
משלה. ציור למירי נתנה ועדית
 שעות 24 איך יודעת לא אני

לע כדי למירי מספיקות ביממה
מל עושה. שהיא מה כל את שות

 קא־ עם עובדת, אשה היותה בד
 טובה אמא גם היא משלה, ריירה

 שאני אסיםת־הורים ״אין ומסורה.
 חברה אני אליה. הולכת איני

ש בית־הספר של בוועדת־ההורים
 ליוויתי אני שרון. בני, הולך אליו

 כשהיא לטירונות, טיבי, בתי, את
 לטקס הלכתי וגם לצבא, הלכה
 היא טיבי,״ של הטירונות סיום

 את כולל לא כמובן זה לי. מספרת
 בשבע, בוקר בכל שלה הקימות

 עם שלה הקפה את לשתות כדי
 לטפח לה מפריע לא וזה הילדים,

 מירי שלה. בדירת־הגג הגינה את
מכינה הבית, את מנקה מבשלת,


