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 ז״ הפדינד. של מעיתון פימו //■*
 של הזוטרים הכתבים אחד חייך

 לו היתה אחרונות. ידיעות המזרון
 אחת יד אצבעות על טובה. סיבה
 שלא אותם את לפנות היה ניתן
 העיתון, בעל של בתו לחתונת באו

 הכתב ליבה, בחיר עם פוזם, ג׳ודי
 הטלוויזיה, של לשעבר הצבאי
ל הפך לא אפנם הוא ניר. עסירם

 פרס שימעון של לישכתו ראש
 זכה אך האחרונות, הבחירות אחרי
ה בשנים ביותר המדוברת בכלה

אחרונות.

ניר, עמירס הטלוויזיה, של לשעבר הצבאי הכתבאח הוי
די של אצבעה על טבעת־הנישואין את עונד מוזס, ג׳ו

 שנערך גדול חתונה בטקס נווזס, נוח אחרונות, ידיעות בעל של בתו
פולה. ג׳ודי, של אחה מביטה השניים על בהרצליה. האחרון החמישי ביום

 להת הצליחו לא האורחים 1500
 לכבודם. שהוכן הכיבוד כל על גבר

 מלון של הבריכה רחבת במרכז
מיז- הועמד בהרצליה אכדיה דן

?״״י״נד״ לבריכה מסביב י
האורחים חמתי בהרצליה. אכדיה ח מלת כת

כני המיזנון סביב התקבצו  שהיו הרבים, המזון ודו
 התמלא אט־אם המלון. לבריכת מסביב בשטח פרוסים
תרו כולו, המקום ישיבה. מקומות מאוד מעט ונו

דיה ד יוצאים ניר ועמירם מוזס ג׳ו קו  טנגו ברי
לחתו שבאו הרבים שהאורחים אחרי סוער,

די לרקוד. והוזמנו להם שהוגש הרב מהאוכל שבעו נתם  בשימלת־ ג׳ו
 לצ שחורה. וחולצה לבנה חליפה שלבש ועמירם, תכלת, בצבע כלה

שבו מן כל הסתובבו לרגע, י ם ולחצו הרבים • האורחים בין הז ידיי

 ענק דוכן קרים, ולבשרים לנקניקים
 יבשים, טירות העונה, סירות של

ב דגי-ים דוכן ומלונים. אבטיחים
לאור נפרסו מהם שחלקים תנור,
בריס ופנקייק, גלידה דוכן חים,

וחריפים. קלים במשקאות עשירים
 בין שהיה שמיר, יצחק שר־החוץ,

 עם יחד לאירוע שבאו הראשונים
על בקושי השתלם שולמית, אשתו

)58 בעמוד (המשך

 היו שעליו מיפלסי, דו ענק, נון
 ו- הסלטים סוגי כל כמעט מונחים

ה- על להעלות שניתן הממולאים

 בעי שר בתו
 נישאה חצהדון
סב  הצבאי ונ

ש ו כ ש
!(הטלוויזיה

 דוכנים עמדו הרחבה ובצידי דעת,
לס דוכן לשווארמה, דוכן שונים.

בש וסוגי קבב שישליק, טייקים,
לעופות, דוכן האש. על אחרים רים

ט, 11 1 ו1י' 1 ••ו1'/11.3111 לון החינוך הינוני מבם בו  בנ בה. מביט (בכיפה) המר ז
די את ולחצו המישפחה בני עמדו רצופות שעתיים הה האורחים י
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