
 ב3ם שסיר יצחק ★
והחשובים ★ הערב

שבאו התל־אביב״ם
בנוקל״ן רהתחבו

גירסה
מקומית

 ארף
נשיקות

 לחתונתה באו איש מאלף למעלה
 ממלא־מקום של בתו לוי, זיוה של

שק ויורי לוי, דויד ראש־הממשלה,
 סוחרי-השטיחיס. למישפחת בן לים,

 האולמות שני את חיברו העניין לצורף
מב ומאות בחיפה, רון באולמי הגדולים

וה הכלה, מצד המרוקאית, העדה ני
 מכל לחתונה הגיעו החתן, מצד פרסית,
קיב מזל ואשתו לוי דויד ארץ. קצוות

 אלפי לקבל וזכו האורחים פני את לו
וה החתן גם ולחיצות,ידיים. נשיקות

 של החיבוקים בפרץ בגבורה עמדו כלה
הרבים. ובני־המישפחה חבריהם

 גנב, המירבית תשומת־הלב את
 שמיר, יצחק ראש־הממשלה, כמובן,
 שומריו בחתונה. אורח־הכבוד שהיה

 מכיוון נוספות, שעות לעבוד נאלצו
 אחר מישהו ניגש דקות כמה שמדי

 על לו והחמיא ושיבח והילל לשמיר
 מתשו־ מאושר נראה שמיר מדיניותו.

 שהגיע אחרי קצר זמן שקיבל. מת־הלב
הק לו הריע וכשקם, לעזוב נאלץ הוא
 שמיר של לצידו בסרט. כמו ממש הל,

 וחבר־ גבון יצחק שר־החיניר ישבו
גדות. גירעון הכנסת

ה לב עדנההזמות א ־ נ נ
ה האמרגן חברת

 דבר אן בידיד, פגשה שלה, צעיר
השניים. בין מהשידוך יצא לא

הפופול דן קפה של הבעלים לביא,
החו בין .38ה־ הולדתו יום את חגג רי,

 רק־ אמנים, אנשי־תיקשורת, היו גגים
 ומוסיקה, אופנה אנשי דניות־בטן,
 המיסעדן, ובני־מישפחה. נשות־חברה

 גריי, לדוריאן הלוקלית הגירסה שהוא
המ ובנוסח המופלגת, בנדיבותו ידוע
 שהציפו ידידיו, כל את אירח קובל
ובמתנות. בפרחים אותו

 רקד־ היתה במסיבה גולת־הכותרת
 ידי־ רילניקוב, מירתה נית־הבטן

 במיוחד למסיבה שבאה דת־מישפחה,
 הכחול־ שמטיפי וכדי מבואנוס־איירס.

 רקדנית־ גם הוזמנה ברע יחושו לא לבן
 ומהת־ פרי, כוכב הישראלית הבטן
 את שעודדו החוגגים, נהנו ביניהן חרות

 הבטיח לביא במחיאות־כפיים. השתיים
בג יחגוג הוא 40ה־ הולדתו יום שאת
שנים. חמש כל עושה שהוא כפי דול,

ובן־אלישו״;״: הליצן
 בין מהליצנית.שקיפצה לחיבוק כה

לחברי״הכו במיוחד ונצמדה כחים,

 נראה לא כבר אנשים של כזה מיגוון
 סיבה גם לכד והיתה מסיבות, בהרבה
אריק ובעל־השימחה, המארח טובה.

אמא את אוהבת
הזוג שקלים. יורי חתנה, יושב כשלצידה מזל, אמא

 שהוזמנה הגדולה האנשים מכמות נרגש היה הצעיר
 מסביבם שקרה מה את לעכל התקשו הם לחתונה.

הערב. המשך לגבי ומההורים מהרב להוראות וחיכו

־;;5:לשר צמוד
דויד המאושר לשר טוב מזל מאחל

הנתנ״ם על
בקי נוגעים כשראשיהם

שר סרט
 הזוג בני אל״על נישאים

 שביט, ואשתו הנה אלי
מה- המשתלשלים בקישוטים

 בגבו-יי עמד מר־ישראל, בתואר האוחז הנה, תיקרה.
 אשתו - לעומתו אן הקשה, במשימה עילאית רה

בטוחה. לקרקע אותה שיורידו וביקשה פחדה קצת

גדורים
מארגנטינה מתנה

ואצילי מעודן בסימון

 רילניקוב מירתה רקדנית־הבטן
 לביא אריק של לכבודו מענטזת

ואשתו. אריק של האורחת היא 35ה״ בת מידתה
■■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■—

הנח, אלי ,1988 לשנת מר־ישראל
 להינשא מיהר וכבר ,21 בן רק הוא

 גבה־ה־ הגה, שכיט. לחברתו״לחיים,
שרו את סיים שרק ויפה־התואר, קומה

 חברתו חתנים. ביגדי לבש הצבאי, חו
 והש־ כלולות, שימלת לגופה לבשה

___________________________

 בסרט שמשחקים כילדים שנראו ניים,
ברצי התפקיד את לקחו גדולים, של

נות.
 העיר לב באולמי שנערכה החתונה,
 והאווירה שמחה היתה שבהרצליה,

 של מוצאו בגלל שלטה שבה היוונית
 שם שהיו הרבים האורחים בין החתן.
 חברים צבא, בגיל רבים צעירים נראו
 איש־העסקים גם שם והיו בני־הזוג של

 אחד בשולחן שישב מיזרחי, בצלאל
 שמואל חנוך, ישראל ידידו עם

גבריאלי, ושוני מטבריה אוחנה

 היפואי, אריאנה מועדון של הבעלים
 מחודשת פתיחה על לנוכחים שבישר

 אחר בשולחן קצר. זמן בעוד המקום של
זא רחבעם הטרי חבר־הכנסת נראו

 ישבו נוסף בשולחן יעל. ואשתו בי
 יורם בנו צרפתי, (.מנטש׳׳)מרדכי
טלי. ואשתו צרפתי

 לבוש ליצן הסתובב הגדול באולם
האור אחד את תפס פעם שמדי חליפה,

 מחזיק כשהוא אל־על אותו והניף חים
 ויתר, לא הוא לכלה גם במהופף. אותו
להתקרב. העז לא הוא לחתן אבל




