
 * מסרה נמעט שהמסיבה ■דעו וא העבו׳ הזמו אוהב■
אנטי־קומוניסטי אונד מבשלת גאון יהורם של החותנת

 תשזרניתתו
 עטרי שוש

איני לרוויה. שותה וצעיף בסוודר . 
להודיע. ביקשה עדיין,' טתחתנת

הסניף
המונז■

 משה׳לה את רואה שאני ך*
 של במסיבה כפית איש

 יודעת אני פאב, של או מיסעדה
 משהו. שווה הזה שהמקום
ה היד. לחברים. המפרגן משהל׳ד.

ל שנה לכבוד במסיבה החיה רוח
 לרפי והשייך הסניף, הנקרא פאב

 קוסמטיקה. בעסקי פעם שהיה מור
 וגם לפאב השנה יום את חגג רפי

 במאכלים חסך ולא נישואין ליום
 השדרנית ביניהם אורחיו, לכל

 החבר עם שישבה עטרי, שוש
ו גוזה, בשם מדריך־טנים שלה,

 לא שהם שאכתוב ממני ביקשה
 שכתוב מה למרות מתחתנים

 באה שלי ״אמא בעיתונים. עליהם
ל תאריך שאקבע בדרישות אלי

שוש. התלוננה חתונה,״
יפה אוסף איפיין המסיבה את
 בן־דויד, מיריב החל פיות,

 11 לפני ישראל נערת שהיתה
אש קלפטר, בוורד וכלה שנים.

קלפטר. יצחק של תו

ל 11 ל נערת שתיתה בן־דויד, מירי 11 "1 *
בחברת שנים, 11 לפני ישראל ■י • • *

 ילדה מירי מזון. בענייני העוסק רוזנברג, יגאל בעלה
מור. רפי עם לחגוג באה אך בת, חודש לפני

״ לבירה מקוסמטיקה
 הונגרי ממוצא שהיא ?!׳וני, אשתו בחברת מור רפי

אצלם. לאכול באים החבריה כל מעולה. ובשלנית

 להיות נעים כיל-־כך שלא •לי הה
 תיכון תלמידת ה־א של. בתו

 ובד.פ־ הצעיר ברישומו חברה חדש,
 שלום תנועת של האהרונה גנה

שנ בלבנון, המילחמה נגד עכשיו
חיל ישראל, מלכי בכיכר ערכה

 לי נעים ״לא הסברה• עלוני קה
הס על שמר שלי אבא העניין. כל
 בבית לי ונתן הזאת בהפגנה דר

 ומתי שם להתנהג איך הוראות
לעזוב.״

י ל ל אולמן, אתי יחסי־הציבור אשת פותחת !
ישר משובח סיני מזון לספוג כדי #11 י •י #י■•*
פיטפוטים. הנקראת תוכנית היום מנחה דודו דותן. דודו הבדרן של מידיו

הגאונים כל
 בנ האב (מימין) מלא.
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 של החיפאית מישפחתה
 בהרכב גאון אורנה

האם במיקצועו, צבע קבלן

 גאון אורנה לבן, ואס הנשואה רינה האחות אסתר,
 האם חיפה. של החתיך שהוא ,18ה־ בן שמואל והאח

מנו התנגדה גאון. יהודם עם הצעירה בתה לנישואי מ

 החביאה איפה יודעת לא ני
*  המישפחה את גאון אורנה \

הז אבל השנים, כל במשך שלה
 המישס- כל את לראות דמנות

 מלא, בהרכב הזאת הנחמדה חד.
 מיסעדה של בפתיחה לי ניתנה
 אלא אינה שבעליה חדשה, סינית
 גולד־ אסתר אורנה, של אמה

פרב.
 נאה אשה היא החיפאית אסתר
 סיניות. מיסעדות לעיסקי ומומחית

ו ובקריות, בחיפה שתיים לד. יש
 ״זאת לתל־אביב. גם פלשה עכשיו
 את לראות נהדרת הזדמנות תהיה
קרובות,״ יותר לעיתים שלי אמא

 נאלצה היום שעד אורנה, אמרה
 לראות כדי לחיפה רגליה לכתת

מישפחתה. את
 המפורסם, לחתן ציפו כולם
 עסוק היה הוא אבל גאץ, יהורם
האור בא. ולא חדש סרט בצילומי

 סיניים במאכלים קינחו הרבים חים
 תל-אביב, מחוז מפקד לחיך. ערבים

 שהוא תורגמן, אברהם ניצב
 מחיפה, עוד אסתר של טוב חבר

 מירב, ובתו רוזט אשתו עם בא
 כי והודיע לטלפון דחוף נקרא אך

שה כנראה אך ללכת. נאלץ הוא
 את להחזיק הצליח הסיני אוכל

שעה כעבור כי בחגיגה, תורגמן

האורחים. בין בו הבחנתי עוד
ש ראיתי כאשר מאוד התפלאתי

 טייוואן. הוא המיסעדה של שמה
 הסיניות המיסעדות שמרבית בעוד

 מתוך הלקוחים בשמות מתהדרות
 — העממית סין של הגיאוגרפיה

 מיס- פוזלת — ושנחאי פקינג כמו
המערב. עבר אד זו עדה

 הפתיע ברקן יהודה השחקן
אש בחברת בא כאשר הנוכחים את
 כי סיפר יהודה נילי• לשעבר תו

 יחד. לבלות לצאת מרבים השניים
 יהגרו- הגרושים כל על הלוואי

 גירושיו שאחרי גילה יהודה שות.
מישמר־השיב־ במושב לגור עבר

אדמה. דונאם 12 על ויושב ער.
 במסעדה ההצגה את שגנבה מי
 ,15ה- בת תורגמן מידם היתד,

גיל- מירב מפקד־המחוז. של בתו

0 הס׳[׳ עור החותנת


