
חאפרה
מנית תי

בכרם
 למקום הכרם את שנהפוך לכם מבטיח ״אני

 רק זה ממדה, הזאת, המיסעדה כמו יפה,
 תל־אכיב עיריית ראש של דבריו — התחלה״

 למחיאות־כפים גורמים להט, (״צ׳יץ״) שלמה
 זיווה האנשים, בין מתחלפים מבטים ספורות.

 הסרט את במיספריים חותכת להט, של אשתו
המיסערה. של

 בתל־ הכרם ברחובות נשים הילכו כן. לפני
 לכבוד שירי־חתונה ושרות בנרנת אוחזות אביב,
 הוא קרמרמן. וארנונה יאיר והכלה: החתן

 בעלי של אחותם תימניה, והיא אשכנזי ממוצא
מגנדה. המיסעדה

 תימנית מיסעדה פתיחת גם תימנית: הפתעה
 וגם הכרם, בתוך קומות, שתי בעלת מפוארת,

מארצות־הברית. שהגיע הזוג לכבוד חאפלה

חזנבלום^״;״־״״ פנינה
 הזג לידה המיסעדה. לפתיחת יובל, חברה, עם

פיזמונים לכלה שהשמיע חופני, אחיו, זימר

 נישאה היא ממדה. המיסעדה בעל צדוק, של אחותו היא 1:קומומן ארנונה
 פתיחת ביום חודש. לפני קרמרמן ליאיר בארצות״הברית ]

 של המסורת לפי שניה, מסיבת־חתונה להם לערוך החליטה והמישפחה הבעל, הגיע המיסעדה
ארוכים. מגפיים נעל אפילו יאיר - מקוריים תימניים בגדים לבש הזוג התימנית. העדה

תי ח נ ש כ

ה השחקנית  ביום נישאה לסלו חנ
 גילעדי. אביב שלה למפיק החמישי
 עמי הרופא של בנו הוא גילעדי

 מיישר הוא הפלסטי. המנתח גילעדי,
 קוסמטיים תיקונים ועושה אפים

 נשוי היה כבר אביב וגברים. לנשים
 לחנה השניים. נישואיו הם ואלה בעבר,

הראשונים. הנישואים אלה
 היה כשאביב הכירו ואביב חנה

 בהם. שיחקה שהיא הצגות של מפיק
 ואביב חנה הוליווד הללויה בהצגה

חברים. צמד היו,כבר
 שעיצבה לבנה, שימלה לבשה חנה

 של לאמו גם בוקר. ליזה המעצבת לה
 ליז תפרה המישפחה בנות ולכל אביב

על היו לא נעליים השימלה. את

לי נפרדת ביותר הוותיקה הדיפלומטית א ר ש  מי
ו 3םםבתיאטרון חופה + פעמיים מתחתנים התימנים

הזמר״ של גרושתו 1אמדורסקי; מיק׳
אמדור־ בני מיסעדן

 חברים. עם הגיעה היא מיקי. עם היה לא בני סקי.
דיסקו. לרקוד התחילה המאוחרות הלילה בשעות

חנה עם יחד מופיעה השחקנית ^11^ .וחל׳ . בית- תלמידות על בהצגה לסלי 1- .
 ובסוף יריבות, ההצגה בתחילת היו השתיים ספר.

גילעדי. ואביב לסלו חנה למטה: קרובות. חברות

 הלכו פשוט הן הנשים, שתי של רגליהן
יחפות.

ה של ביתם בגן נערכה המסיבה
 מזון הוכן בחצר בכפר־שמריהו. הורים

 שלא לאלה חביתיות היו מגוון, די
 דגים לאוהבי דגים ובשר. דגים אוכלים
בשר. של סוגים הרבה בשר, — וכמובן

 באמצע, עמד למשקאות ענק מיזנון
שנב רחבת־ריקודים, שהיתה וכמובן

 המחוללים האירוע. לצורך במיוחד נתה
 כשאורות המוגבהת, הבימה על רקדו

אותם. מלווים מרצדים
ה אנשים כמובן, היו, האורחים

 אליאן יונה הבימה. לחיי קשורים
 ומיקי ישראל קשת, ושישי
 קם, מיקי צרפתי, צדי וכורירן,
 גם הגיע שירה. בערבי חנה עם המופיע

מאילת. במיוחד נלסון, רפי
 הבוקר, עד נמשכה המסיבה
 כוח היה עדיין העליזה כשלחבורה

המוסיקת־דיסקו. לצלילי לרקוד
בחדר־המגורים: ישבה המישפחה

 מסביב ולשוחח לשבת העדיפו הם
 של הפרטי הבר וליד החתונה לעוגת

גילערי. מישפחת
טאופר: ברברה

 פיתוח שבהרצליה לווילה בכניסה
החל על בצער, מעט אותה, לברך
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