
 בחתונה העיקרי השיחה נושאאשם הוא
שעלי הכלכליות, הגזירות היה

כשימחה. פגם לא זה אבל היום. באותו נודע הן

 ציבעוניות, בנורות קושטו המידשאה סביב העצים
 התעשיין הוא בצילום המחייך לחייך. הירבו ואנשים

התעשיינים. התאחדות נשיא שהוא הורביץ, אלי

המוות 0יז1 התווה
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מכשירי־קשר. עם רבים אנשי״ביטחון הסתובבו
 וקרובת־מיש אביה בחברת ראומהנלה וקול

על־ עוצבה שימלתה צעירה. פחה
ליכטנשטיין. ז׳קלין על״ידי ותיסרוקתה לורנצו, ידי

 בחדשות האחרון, השני יום ^
לרא העם שמע בערב. 7 השעה ■4

המסוב המיצרכים התייקרות על שונה
 שעה חצי האחרים. והמוצרים סדים

 בענפים שזור קמור, שער ליד אחר־כן,
 ישראל עמד בפרחים, ומקושט ירוקים

החד ומחותניו מזל, אשתו, ליד קיסר
 מאות שמע ידיים, אין־ספור לחץ שים,

והתנשק. התחבק טוב", ״מזל פעמים
 את והצי שנה לפני שחיתן קיסר,

 במלון למדי צנוע בטקס אבישי, בנו,
 בגדול, הפעם זאת עשה שרונית,
 נהיה הוא ״היום ראומה. בתו, בחתונת
מישהו. אמר קיסר...״
 חצאית מוזהבת, בחולצה קיסר, מזל
 מוזהב תיק דקי־עקב, סנדלים שחורה,

בשיער, עלי־זהב ושני הזרוע על קטן

 והגיבה הזה, מהעולם שבאו שמעה
 את לנו ״תשלחו היטב: מנוסח במישפט

הסיקור.״ של האקזמפלר
 לבש ומאושר, נרגש שנראה קיסר,

 בצבע וחולצה אפורה־כחולה חליפה
עניבה. ללא פתוח, צווארון עם תכלת,

 מיד־ את מילאו בערך איש 1500
הרא השורה על כפר־המכביה. שאת
 שילטי התנוססו השולחנות של שונה

רעיי עם הרצוג, חיים הנשיא ״שמור".
 השולחנות אחד ליד התיישב אורה, תו,

 מודעי, יצחק השר עם יחד השמורים
 שר־הבריאות סגנית ליר לבדו, שבא

 נתן, בעלה, ארבלי־אלמוזלינו, שושנה
בן־ישראל. וגירעון

 היום?״ דווקא זה את לי עשית ״למה
והוסיף: שר־האוצר את אבי־הכלה שאל

 המתנות ערך את לי העלית ״מילא,
אחוז!״ 25ב־
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 צנוע היה הארוחה, לפני כיבוד, ך*
שחו זיתים לשתיה, פונץ׳ למדי: 1 1

 על כמעוררי־תיאבון. ובייגלע רים
 כחול־לבן. תוצרת יין — השולחנות

 עם טעימות, מנות ארבע — ובהמשך
 12 במחיר האפשריות, התוספות כל

יודעי־דבר. שדיווחו כפי לאיש, דולר
 גד בת־זוגו, עם אחד כל גם, שם היו

 אמוראי, עדי שפירא, אברהם יעקובי,
 ורטמן, משה הברפלד, חיים ברעם, עוזי

אלמגור גילה גאון, בני אופק, יצחק

בת עוגת-החתונה את מקרוב סקר מודעי יצחק ^ |1\1 1^1
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במיקצועו. קונדיטור שהוא קיסר, של בן־דודו יצירת לבן, רקע על פרחים,

 עם באה רבין דליה שטראוס. ומיקי
 מתכננים כבר שניהם — פילוסוף אבי
שלהם. החתונה את

 (״קיסר התיזמורת של הנגנים אחד
 מאי־ מבסוט היה הוא כי אותנו הזמין

 גם שהוא שלו"), הבן של בחתונה תנו
 לחקות רשות לבקש מראש דאג חקיין,

 ייעלב. שמא מחשש משל, ירוחם את
 מי יהיה לא לדאוג, מה שאין ענה קיסר

 שבו מיברק. שלח משל כי שייעלב.
 אבל בגלל לבוא, יוכל לא כי הודיע

מישפחתי.
 הטרי, בעלה את הכירה )25(ראומה

המ עבודתם במקום ),28(גטניו שלמה
 הרומן שמיר. סוכנות־הביטוח שותף,
 התימנית האווירה את שנה. נמשך
תיזמורת תימנית. להקה סיפקה בטקס

 יווניים, קטעים כמה נקנה שחקים
החתן. של הצד־ לטובת

 מישפחתיים: סודות חשפה הכלה
 לכל אותה, היכה לא פעם אף אבא

 שיטה לה היתה קולו. את הרים היותר
 היה הוא — שרצתה מה ממנו להוציא

 מתחילה היתד, כשהיא כחמאה נמס
לבכות.

הצטמ הצעיר הזוג של ירח־הרבש
 אילתי, במלון־פאר ימים לארבעה צם

 סמנכ״ל שהוא ראומה, של אחיה מתנת
ואתרים. נופים חברת

 הראשונים הנישואים יהיו ״שאלה
 את הרב סיים שלכם." והאחרונים

ממ לטלפון מצפה ״אני טקס־החופה,
מו גם אני חודשים. תישעה בעוד כם
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תל-אביב. שימשון הכדורגל קבוצת מנהל יהודאי, בן-ציון מאחור, עימם,
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