
וכלה התן
במישפחתה. לדור

 חיה, ובלויי שט״אור יונתן שר־התיקשורת יועץ
 מדור העוברת עתיקה שמלה בחופתה שלבשה
צ׳רקסי. ואהרן נוריאל ציון :מימין

 מענת לחיבוק זובח שם־אור יונתןללה בלי חתן
הכנסת. יושב״ראש של בתו סבידור,

רבות. שנים מזה וחברים חירות צעירי בחוג פעילים הם ויונתן ענת

 הימין •99 בבית?״ לבד אותו
 חברת יצאה עת השמאל עם התאחד
סו בריקוד כהן גאולה הכנסת

 קינן. . עמוס העיתונאי עם ער
היו של בחתונתו נפגשו השניים

 שר־ של תיקשורת לענייני עץ
יו ציפורי, מרדכי התיקשורת

 של בנה גם שהוא אור שם״ נתן
 שפיאור. אורה העיתונאית

 חברתו את לאשד. נשא יונתן
ה ואת הכלולות טקס את חיה.
 מכן לאחר שהתקיימה מסיבה

ש ביפו גדול בבית השניים ערכו

 שנה של לתקופה שכרו אותו
 אבל נראית, לא אני ״אולי

עצ הציגה אמיתית,״ רבנית אני
הנ גליקסכרג, הרכנית מה

 גבעתיים, של הראשי לרב שואה
 הרכ חיה. ואת יונתן את שהשיא

 הזמר את גם השיא גליקסברג
 של לאחותו הנשוי פיק, צכיקה:

שמ מידית העיתונאית יונתן,
 השלוש בן בנם בנלי, י•!•!• אור

שה הוכיח וצביקה, מירית של
 הוא מהעץ. רחוק נופל לא תפוח
סו- דיסקו רקודי אמו עם רקד

£ העולם כל ו ז . ה מ ב
באילת. קיסר במלון בהן שמעון של ההולדת

 כהן, שימעון וילוז׳ני, שמוליק בהן, אלדד מימין:
 :יושבים בובמן. נחום השחקן של בנו בובמן, אודי

ושולה. ג׳ייקובס אלקי אפרוני, יהודה פרידמן, דני

1 1 1 1 1 מי בתה שם־אור, אורה העיתונאית 1
■ יי'י י י וה מירית של בנם בנלי, והנכד רית, יי

 לרקוד הירבה הקטן בנלי יונתן. של בחתונתו חוגגים פיק, צביקה זמר
לעץ. קרוב נופל התפוח כי והוכיח החתיכה, אמו עם דיסקו

9 ערים  התיאטרון שחקני •9
ה לחג לתת שלא החליטו הקאמרי

 שיחגגו בלי בשקט לעבור חנוכה
השחק יחגגו ואיפה האירוע. את
 בו שירגישו במקום רק 1 נים
 של הגדולה הבימה על בבית, כמו

•התיאטרון  שהמוסיקה אחרי •91!
 ה״שח־ את לשלהב הצליחה לא

 לתיאטרון. המרצה ניסה קונה״,
 שי] באירגון כוחו את עוז, אבי

 דקות אחרי שגוועה בציבור רה
 המצב את שהצילו מי ספורות.

 נו"ן ציון במה, חשמלאי שני היו
 שר̂ק צ׳רקסי, ואהרון ריאל

 תימנית מוסיקה צלילי לקצב דו
 הזמר •991 אמיתי תימני ריקוד

 הטב] הברירה ולהקת בר שלמה
 קוקטייק מסיבת ערכו שלו עית

 אורד| שלהם. הבכורה הצגת אחדי
 הכנסת חבר היה במסיבה הכבוד

 אשתו עם שבא פרס, שמעון
ניס היו אחרים אורחים סוניה.

מצ שגרירות של התרבות פח
 וסגנו גומעה מוחמר ריים

 בהת־ לחץ גומעה אמיר. אחמד
 לו: ואמר בר של ידו את רגשות

 נהניתי אחיך. כמו מרגיש ״אני
 •99!רגילה״ בלתי בצורה הלילה

ל להעניק הציע כן־אמוץ דן
 ״אני ישראל. פרס את בר שלמה

 שמייחס טיפוס לא ששלמה יודע
המוסי אבל לפרסים, חשיבות כל
 ביותר הטוב הדבר היא שלו קה

 הזמר •99! בארץ״ שנעשה
 דו״ אשתו עם שבא כספי, מתי
ץ,  להקליט בר לשלמה הציע ר

הת את הסתיר לא הוא ביחד.
מה צעק ההופעה ובמשך להבותו

9! בראבו״ ״בראבו יציע 9• 
 אל הנחבאת אשתו פרס, סוגיה

 בור־ אכלה שימעון, של הכלים
 ״אני אלמגור, לגילה ואמרה קאס

ה אבל מהבית, הרבה יוצאת לא
שבאתי.״ שמחה אני פעם

 ואשתו שוורץ צבי עורך־הדין הגיעומירושלים ישו
דיין, אסי של והסבתא הסבא רחל,

ממושך. זמן במשך חנייה וחיפשו הנכד של תערוכתו לפתיחת שבאו
 יונתן של הבוסציפורי

 לחתונה הגיע
משקה. כוס על התלבש ומיד בגפו,

 לוין חנוך המחזאילוין
 ומאושר שמח נראה

הקאמרי. תיאטרון של במסיבה
עוז אבי
ביר־זית בסיטת

 ההפגנוו מארגן
 אוני לפתיחת

כאקורדיוניסט
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