
 לעזרת נכנסה כובע, שחבשה מהאורחות, אחת
הגב בחוגגים לצפות כדי שם ועמדה הגברים

באידיש. דיבר בחדר, חרד, כדרך הלומד, שימעון(לצידה), הילד רים.
ונובע נינה

 חברים הבוהמה, נציגי נראו בקהל
 מימים איינשטיין ואריק זוהר אורי של

בחי החלה המיפגשים סידרת עברו.
הת לא שכבר מי של ובנשיקות בוקים

 במי פגשו בתשובה חוזרים רב. זמן ראו
 ובד־ זמרים תשובה. מחפשים שעדיין

 וערכו ותיקים עם חוויות החליפו רנים
 מי התעניינו צעירים אברכים השוואות.

עי לגבי עידכון וביקשו המפורסמים,
 זיהו לא הם אחר. או זה זמר של סוקו
 הבינו הצלמים הסתערות לפי אר איש׳

זאת. לברר היססו ולא חשוב, מי

 אידישי אוכל לאכול? הגישו ומה
 ושתיה פירות בתוספת מיזרח־אירופי

 התנפלו פנימה• נכנס כשהחתן קלה.
 העלה מהם אחד האברכים. חבריו עליו
 פתחה כולה והחבורה כתפיו על ־אותו

 עד נמשכה השימחה חסידי. בריקוד
חש קצר בגלל נפסקה ואז 9.20 שעה
 העלטה את זמן. כעבור שתוקן מלי,

אור כמה ניצלו האולם על שהשתררה
לעזוב. כדי חים
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(משמאל), זוהר אורי הרב אביו, כשמצידיו עומד נה,

 אייג־ אריק הזמר שלו, והחותן שחורה, מגבעת חובש
 הורגש והדבר ביותר, נרגש היה החתן שטיין(מימין).

הרב. דיברי על כמקובל, לחזור, כשהתבקש בקולו,

הבו מנערות אחת שהיתה מי מור, שרהואדנסיס שות
(מימין) תל״אביב של המפורסמות המה

אלכסיס. עתה המכונה שפירא טליה בשחקנית פגשה בתשובה, וחזרה
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אנשים. חמישה מנתה התיזמורת כולה. התמונה רקע על חריג קצת אה
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 יסמין והכלה זוהר שלום החתןמהשמיים זוג
 הכוס שבירת אחרי ספורות דקות

כשסיגריה מימין) בצילום (מחייך איינשטיין אריק האב, תית.
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 1 איינשטיין ין
 1 המסור- ;כוס

 1 בפיו. סיגריה
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