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האח בשורה רזיאלי. ועירית גפן נורית דיין, אהרונה הון, לביאה לשמאל:
 שלא וזאת שפירא. טליה ישראלי, בתיה יובל, תמרה מימין: רונה

ורעננות. יפות עדיין בערך 40 בנות שהן הנשים דוידזון. ברוריה רואים:

 שחלקם זכרונות להחליף בעבר,
 כשהחיך זאת וכל מאוד אינטימיים

שקט, והראש המטעמים מן נהנה
 יושבים הסמור שבאולם ביודעו
 ויוצרים מסיבות־בת-מצוה של הילדים

העתיד. של הזכרונות את
 הילדים יפגשו שנה 30 בעוד אולי

 של יום־הולדת במסיבות היום של
 בנוסטלגיה ויזכרו שלהם, הילדים
דוידזון. ליזה של הבת־מיצווה במסיבת
 גם כך שנגמרת, מסיבה כל וכמו
 שבת ביום אחרי־הצהריים של המסיבה

הדרבי, על ויכוחים קצת היו בחמאם.
 רצו כולם הפועל, בעד היה הרוב

 בימה וכשהשמש, ינצחו. שהאדומים
 כולם הלכו לשקוע, התחילה יפו של

 המישחק תוצאות את לשמוע הביתה
שבת. יום של המרתק
 לבתו מסיבה עשה דוידזון בועז

 עוד יצר בכר ואולי ,12ה־ בת ליזה
 מעבר חבריו על מקורי, תסריט
 להיווכח נוכל אולי בזאת ובהווה,

הזמן. בבוא

ליזה, השימחה כלת במרכז: האם, ברוריה מימין:בת־מיצווה
מימין: והאב. הבעל שהוא דוידזון, בועז והבימאי

אביה. עם סוד ממתיקה דיין, ואהרונה אסי של בתם דיין, עמליה

 לוי. אושיק והזמר רזיאלי עירית של זם
 דנה אחדות. שנים לפני התגרשו אושיק

לאושיק." דומה שהיא ״אומרים אומרת: ג

 שוקולד, עוגת עוגיות: של גדול מיבחר—
 עוגת־גבינה דובדבנים, עם עוגת־גבינה

קרם־שמנת. ועוגת תות, עם
 שכן המסיבה, את לסיים היה קשה

 פעם בכל לא מרתק. כה היה המיפגש 4
להיזכר להיפגש, הזדמנות להם ניתנת 1

ח1  א■ היא דוידזון, רותי ח1\
 רותי בועז. של חותו 111111\

 זר״פרחים, ובת אם לכל הכינה
הבת״מיצווה. ממסיבת מזכרת

 עסוקה דוידזון מישפחת בינתיים
 בתל־ הילטון, מלון בבריכת בשחיה
אביב.

 לבירת חוזרים הם השבוע ועוד
 יחשבו הם שם לוס־אנג׳לס. הסרטים,

 לאחד כדי מקורי, משהו עוד על
 התל-אביבית החבורה את מחדש
 שערכו כפי מרתקת במסיבה שלהם,

בתל־אביב. לבתם, פה
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כיום גר הוא דוידזון. בועז של בעיקבותיו הברית

 בלוס־ נשאר אלא לארץ בא לא שיסל בלוס-אנג׳לס.
 בנם ואת נועה אשתו את לשלוח דאג אולם אנג׳לס,

הבת״מיצווה. מסיבת את בישראל לחגוג הקטן,

| ן |1|11 ך ל  דן והסופר אפולו בתיה הציירת של בתם נעמי, |
■!1 1 \71  אמה עם יחד מתגוררת ,15 בת היא נעמי בן־אמוץ. 1 11.

הפנוי. בזמנה ומציירת בקיבוץ לנעליים במיפעל עובדת בתיה בקיבוץ.
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