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־ י ־  פירות בטעם חופה!קידושי!*
★ קצב עם ישראלית מחאה ★
תל־אביב של לדרזמה הגיע הקרמלין
האהבה פירות כל

ן1| 1̂1 ך ן1ך  שיש לו אמרה סימה אבל סימה, את רצה בנאי גנאי. )32( כהן אביגיל הכלה מימיה ך
111111^1 1 בנאי שאומר וכמו אותה. שיכיר רוצה שהיא חברה לה צדק, שערי בבית־החולים אחות 1

מזה. יצאה חופה אבל שולל, אותו הוליכה היא חיים ובין בינה שהכירה יהודה, סימה חברתה ולידה

 נערכה השבוע גשום חורף ליל ן*
 הילטון במלון הפירות חתונת
בירושלים.
 נשא בנאי פירות׳׳) (״אלברטחיים

לאשת. 02(בהן אביגיל את
 במיקצועה, אחות היא אביגיל

 לצופי המוכר שחקן הוא חיים ואילו
 הפירסומת מתשדיר הטלוויזיה

 גם נערכה הפירות ובריח ברוח לפירות.

החתונה.
 ענק עוגת הוצבה האולם במרכז

אגס בננה, ועליה מנופח, מסוכר עשויה

 מגשים היו לעוגה מסביב ותפוח,
 פירות שעליהן בעוגות עמוסים

ומגוונים. צבעוניים
 היו מרכזיים שולנות שני על

 העונה, בירקות עמוסים מגשים מונחים
 ובצד מאודים, וירקות מיזרחיים סלטים

 פיחת״ ש״אלברט הבשרים, גם היו
 בקלקלתו. ייתפס פן בסתר, אכל הידוע

 כשהוא בשר, גם אוכל שהוא מסתבר
הדגים. את הכל על מעדיף אבל רעב,

 מונחים היו האולם של אחר בצד
וירקות פירות מלאים ענק ארגזי

סבתא. היא - וחיים יעקב גברי,

>^׳׳4 ■ ■ ■ ■ו■■■■■*
הבלה. עם ורקד אביו רגלי על ישב

 בננות, תותים, אבוקדו, העונה:
 לאלה בנוסף ועגבניות. מלפפונים

 בכל הפירות נראו למאכל, שהוגשו
פיחת', ״אלברט בתצלומי פינה

 והפירות הירקות חתונה היתה זאת
 היו שבינינו והצימחונים השנה של

כזה. מאירוע מאוד נהנים בוודאי
 רק לא משופעת בנאי מישפחת

 ולפעמים — בחתונות גם אלא כפירות
 בן (״פואד״) בנימין גירושים. גם

 לו: ואמר בנאי ליוסי ניגש אליעזר
 אבוא אני פעמים כמה עוד לי, ״תגיד

חלאס!״ מספיק... די, שלכם? לחתונות

סל ניחת
הנסך מגש

 חגיגית הקרנה נערכה שבוע ך*
 במוסיאון הכסף, מגש לסרט 1 (

 עד מלא היה הקולנוע אולם תל־אביב.
 היה לא כבר שאיחר ולמי מקום, אפס

 היתה הצפיפות במעברים. אפילו מקום
 את מעניין שהסרט לכך הוכחה עוד

הישראלי. הציבור
 ציין וירשובסקי מרדכי ח״כ
 הצפיה אחרי למצלמה לחייך לו שקשה
לחייך. התבקש שלא למרות בסרט,

יוצרי כל הלכו הסרט הקרנת אחרי

ך ו ח ו ו  של בנו ליבנה, רמי ה
 לשעבר רק׳ח ח׳ב 1 1/1\11

בכלא. שישב לבנבראון, אברהם
 על כמעט הנמצאת למיסעדה הסרט,
 אותם קיבלו שם בתל־אביב, החוף,

 ששרר הקור את להפיג כדי חם, בפונץ׳
 פירות עמוסי ובמגשים ערב, באותו
 שחל ט״ו־בשבט את לציין כדי יבשים
יום. באותו

מגשי לחוגגים הוגשו עוד
 שונים, מסוגים גבינות פירות־העונה,

וסלטים. בשר
 הפונץ', ואת האוכל את משסיימו

 את שבירכו אחרי הביתה, כולם הלכו
• נאמן (ג׳אח יהודה הבימאי

שחקניות שיח
לביקו מלונדון שהגיעה שאול,

ם נ> ג׳אדלשחקן :::
שתיית

ולמע כאבים בלי בסרטים, שנותנים

ה המצלמות
 כמו מרגישה

ו בעלת אני
ולשון בה

סטודנטית

בסי, זילבר, אריאל הזמר של חברתו
 היא בם, בטי השיר נכתב שמה שעל

לפני תל־אביב. באוניברסיטת למישחק


