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ומ שחורים לבושי אברכים מאות
בח רקדו חסודות ישראל מות אות

 ),20(אבו־חצירא משה של תונתם
א של בנו וב מנתיבות ברוך הבאב

 אבו־חצירא, יהודית ליבו חירת
רמ של הראשי הרב של בתו דודו, בת
 אבל אבו־־חצירא. יחיאל הרב לה,

 הפרידה חילוניות, לחתונות בניגוד
 והם לנשים, הגברים בין ענק מחיצת

 האמיתיולהימה השימחה בנפרד. רקדו
בפ עמדו רבות ונשים הגברים, בעזרת

 והציצו למחיצה הקיר שבין הצר תח
 אל־על הונף החתן השמחים. בגברים

במרץ. שחוללו חבריו של כתפיהם על
 שמנתה האדירה, האורחים כמות

הנה את חייבה חוגגים, 3000ל־ קרוב
 כמיבצע החתונה את לנהל תים1א נן לת

מופ היו מלצרים 125 דבר. לכל צבאי
במ שכובדו הרבים האורחים על קדים

מ החל הרבות ובמנות שונים אכלים
המ הלילה לשעות ועד בערב 8 שעה

 לצורך נשחטו עופות 1500 אוחרות.
הד והדגים הבשרים כמות וגם האירוע

 ל־ קרוב שקלה החתונה עוגת הימה.
התנ האורחים כמות למרות קילו. 150
לציון. ראויה במכובדות החתונה הלה
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שהחליטה אחרי עיתונאית, בכתיבה עוסקת וכיום עולם מיס שהיתה מי

 אשת-העסקים. ששיר(משמאל) וישראלה שלה, עיסקי״העוגות את לזנוח
 כולן ומעל באירוע, החתיכות של הבוגר הדור את ייצגו הבלונדיות שלוש
אחותה. בחברת באה מור בשחור. סכסית בשימלה הרוזנבלום בלטה

ממצלמות ־
רובמרון העדיפה

 ארוכה בשימלת-ערב באה מרון חנה השחקנית
 בה התמקדו שהמצלמות אהבה כן כל ולא וקיצית,

הופעתה. למועד עד בחדר״ההלבשה לשהות הזמן
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במסע־הפירסום. לפגום לא כדי בה, להתמיד עליו אטה. אחרים. זנית

ת  או ספרי
שך מ

 ספריות יש מסיבות. ויש מסיבות יש
 ג׳קליז שהספלית מסתבר ספריות. ויש

 היא ספרית, רק לא היא ליכטנשטיין
להס רק לא באים שאליו מוסד, פשוט
 אחת הלב. את לשפוך גם אלא תפר

 אמר אחד ערב אוהבים. פשוט שהחברה
 הוי־ שבאולם אביגדור, בעלה, לה

 נשים של מיפגש יש בסינרנוה איי־פי
 העתיד. את והמנחשות בקפה הקוראות

 סיום עם ומיד העניין על נדלקה ג׳קלין
 היא ,10 השעה בסביבות עבודתה,

 לה התברר ששם אלא לסינרסה, הגיעה
הול יום במסיבת אורחת־הכבוד שהיא
נישואיה. שנות 20 ומסיבת 40ה־ דתה

יפה של גדודים פגשה היא במקום
ו מלכות תחרויות־יופי, בוגרות פיות

 ומיספריה, ידיה תחת שעברו מועמדות
 אנשי־ ,עיתונאיות נשות־חברה, ולצידן
וחברים. בני־מישפחה עסקים,
 ניר* ג׳ודי ניצחה המלאכה כל על
 עם ביחד האירוע את שאירגנה מיזם,

 ג׳קליז ליכטנשטיין. אביגדור
ומגו האנשים מכמות התעלפה כמעט

 כלא לאחד מאחד עברה ההפתעה, דל
התאוששה. שעה אחרי ורק מאמינה,

 היא דורון, שרה חברת-הכנסת בכנסת, הליכוד שלהיו״וית
 ליכטנשטיין ואביגדור ג׳קלין בני־הזוג של ותיקה לקוחה

זמר. חנה ״דבר" עורכת בחברת הערב כל ישבה דורון שרה (מאחוריה).

 הנשיא, אשת הרצוג, אורה שלה. הקבועים הלקוחות
 לא שונים אילוצים בגלל אך לבוא, אמורה היתה

במקום. האחרות באח״מיות הסתפקה וג׳קלין הגיעה,
23

ור ״דבר״ עורכת (מימין), זמר חנההשנות
במיג־ מתגוררות (במרכז) דיין חל

על נמנות הן ג׳קלין. של למספרתה בשכנות דויד דלי
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