
חודשים תישעה אחרי חתונה ★ מיקצועית

לם כמעט ב״בית חיו כו
רקדנית גם שהיא כלה ★ צבי״
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השבוע, התחתנו לא דיין ואבי רותי
 התחתנו הם שבועיים. לפני לא גם

 זה אבל חודשים. תישעה לפני במאי
 הישנה מולדתה הרחוקה, בקנדה היה
רותי. של

 להם עשה החברה, בשביל לכן,
אל קפה בעל גאי, יוסי הטוב ידידם

ידידיו. בחברת הכיסא, במרומידיין אבי
 המתמחה זמר כהן, מישל מימין:

קאסטות, זמר גרמה, גיסים מסיאס, אנריקו בשירי

 סרטים עורך עינב, חנוך אבי, של אשתו רותי,
 בזמנו שהופיע ותיק, זמר שושן, וגבי בטלוויזיה,

בארצות־הברית. ממושכת משהייה ושחזר בקזבלן,

 לחתונתם הופיע אלן, לשעבר מאשתו שנפרדשרעבי נועז
חדשה, ידידה בחברת סיני וטלי אריק

מישטח־הריקוד לעבר פניהם השניים שמו עבד, לכל וחייכו שהסתובבו

 נונתם
לא יה.

גיד,* גרנות דני
בחו״ל. הופעות מסיבוב חזר טות

 לזה וקרא נוספת, מסיבה המחודש, נגה
״חתונה'.

 ואיש־יחסי־ צלם בעבר שהיה אבי.
 רבים, וזמרים ידידים הזמין ציבור,

 אפילו מהם וחלק באו, הם עבד. שאיתם
 ניסים היו הזמרים בין בזמר. פצחו

 זמרי־הקאסטות, מממלכת גרמה,
 לאחר לארץ שחזר, שושן, גבי

 גרנות, דני ממושכת. היעדרות
 וגם הרקדנית־שחקנית, פז, אביבה
מירימוביץ. יוסלה

ידי־ בחברת למסיבה שבאה הרקדנית״שחקנית ¥11 1־1 \1
- | | \ 11  לפני מדגימה מירימוביץ, יוסלה מאמן־הכדורגל דה 1-1 1.

פפיני. יעקב הזמר מימין: חדש. ריקוד דיין, ואבי רוהי הטרי, הזוג

ברצינות. זה שהפעם מבטיח
 שבר החתן הכתובה, את קרא הרב

 למען השניה הפעם פעמיים. הכוס. את
* הספיקו. שלא הצלמים,
לאו נכנסו והמוזמנים הטקס נגמר

 הרבה אותו. למלא שקשה הגדול, לם
 שמוסי־ הסיבה אולי זאת במקום, זמרים

 מר־ מתנגנת הסוערת קודהריקודים
רב־עוצמה. שנדקול
 לשיר שרקדה סיני, מעכשיו טלי,.

 לו עשתה וגם באירוויזיון עולה עולה
 הנוכחים את מפליאה כוריאוגרפיה,

 3אריק ריצפת־הריקודים. על ביכולתה
ונהנה. מביט בצד, עומד

 כל של שמותיהם את למנות כדי
הרכי חובבי למען בחתונה, הנוכחים

 בין זהב. דפי של בפרק צורך יש לות,
 כספי מתי היו שנכחו הבולטים

 איש־כסית, משה דורין, ואשתו
 את העת כל בידיו שהחזיק גפן, אייל

 רומני, חיים הגיטריסט הקטנה, בתו
ועוד. ועוד גורליצקי אילי
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 מוזמנים. 500 הילטון, מלון אולם
אמר זמרים, מפיקים, בוהמה, אנשי
 צלמים. והרבה עיתונאים ידידים, גנים,

והכלה. החתן עומדים באמצע
 חתונתה שזו רקדנית , יאיר טלי

 סיני אריק מתרגשת. היא הראשונה.
הוא לחופה. מתחת שלישית פעם —
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