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צמח. שמואל האמרגן של אשתו צמח, ברכה של בחברתה אביביות,

 מתנות לזה זה לקנות נוהגים הם 50 לגיל מגיעים הזאת החבורה כשבני
 והגברים החבורה מתנת מהודרים, לצמידי־זהב זוכות בחבורה הנשים מקוריות.

המיו מנשות־החברה אחת בן־יוחנן, חנה גם לצווארם. בשרשרות־זהב זוכים
לכך. זכתה יותר, חדות

 הצעירה בחזותה מדהימה בן־יוחנן, אשר לאיש־הביטוח הנשואה בן־יוחנן,
 יוחנן בן פורחת מזוהרן, לאבד מתחילות גילה בנות מרבית בעוד והמרשימה.

הוליבודית. ככוכבת ונראית
 היא שם בניו־יורק, המתגוררת עדי, הבכורה יפהפיות. בנות שתי גם יש לחנה
 200 חגגו השישי ביום עלמה. בשם יותר צעירה ובת כדוגמנית ועובדת לומדת

בי וסלבריסיס. ושתיה אוכל גדושת מפוארת במסיבה יום־הולדתה, את איש  איי
 חנה את בירך במסיבה, נוכח שהיה אשר, ובעלה חנה של קרוב חבר נתן,

ברמקולים. בקול נשמעה והברכה שלו תחנת־השידור באמצעות
 שבא טוקטלי, אבינועם כמו בכירים אנשי־ביטוח נראו הרבים האורחים בין

 שבא השה, חברת למנכ״ל השבוע שהתמנה מילר ומיקי עדנה, אשתו בחברת
 מאוד מחוזר אורח מילר היה המיקצועי קידומו מפאת לילי. אשתו בחברת

 פירורי ונידב האורחים בין הסתובב צ׳רני ליאון הנודע עורו־הדין במסיבה.
 כדי לשווייץ נוסע שהוא והוסיף התיקשורת בתחום עיסקת־ענק על אינפורמציה

ערפאת. יאמר הכרזת את מקרוב לשמוע

*

■ ך=1ךן  הצלם על־ידי שנעשה שלה דיוקן ליד עומדת ווךוו־ו ך
*י 1 4 1 י 1 עדי בנותיה שתי עומדות לצידה הלפרין. יקי |11

הצילום. על שמם את חתמו הקרובים חבריה (במרכז). ועלמה (מימין)
ך1¥1 ך שי־ הצעיר בבנו מחזיק (מימין) 10־1 ף

כשל■ לסילביה, מנישואיו רן, | עי 1 י
שהוא ליאור, ובזרועותיה אביבית, בתו עומדת צידו

 ■ איתן כץ. מנפרד של הצעיר בנו
 1 של הבכור בנו ירום, את ומחזיק

לנכד/ וסב אב הוא מנפרד לסילביה.

 הדומה איתן, סיגלית. הסריה ואשתו כץ מנפרד של בנוכץ איתן
 טכס את המישפחה. בעיסקי עובד לאביו, רב דימיון

מנפרד. של ידידו לאו, ישראל לתל־אביב, הראשי הרב עיד הנישואין

□ ך1ך *110  ילדיו ואם כץ מנפרד של השניה אשתו (מימין) ך
הראשו אשתו כץ, אליזבט עם משוחחת הקטנים, ן -1 11 ■1 # 11
חלקים. שני בחליפת חטוב גוף הפגינה מאוד שרזתה סילביה נה.

^ נאווה ^י מיו ת
1 לצידה הבית, רקע על הצטלמה טוב,

גבוהת־קומה. יפהפיה
מנ של ביתו בחצר נערכה החתונה

הקט החצר תל־ברוו. בשכונת כץ פרד
 ברזנט של ארוכות ביריעות כוסתה נה
הוצבו הגן לאורר הגשם• בפני ,גנהכד

ב. כל עמוסי שולחנות ל סו ח ם ה י ר ש ב ב
 מיזרח־ יהודי באוכל וכלה סיני ובאוכל
 סילביה השניה ואשתו כץ אירופי.

 מחזיקים כשהם האורחים בין הסתובבו
 ניגשו פעם מדי הידיים. על ילדיהם את

 הסתבר ואז מהאורחים אחדים אליהם
ה מנישואיו כץ של ילדיו הם שאלה

יל נכחו האירוע שבאותו יצא קודמים.
הגיל. אותו בני ונכדיו דיו

הממש שרבת הפיצה סלך
 הפיצות מלר של בנו איתן, ועמים. מד נראתה לא כזאת מעורבת חתונה

 לאשה נשא כץ, מנפרד והמיסעדות אחת, בכפיפה חגגו וייקים תימנים מן. |
תימניה סיגלית, בחירת־ליבו את רעים באחוות בזה זה מתערבבים כשהם


