
הידיד עס
לכבודה א-וגן מולדת,

 רשת־הפיצריות בטל הישראלי איש־העסקים כץ, מנפרד
לביקור־ לביא דליה באה שאיתו בגרמניה, היושב רימיני,

בתל־אביב הילטון מלון של מדירות־הפאר באחת המסיבה את
 בא יוסי בשימחה. דליה נפגשה מאד, קשורה היא אליו לביא, יוסיהאס 01)

 חדל שלא חברים זוב ועם לביא, דליה שמה שגם אשתו, עם למסיבה
בקרוב, לשוב מבטיחה כשהיא לגרמניה דליה חזרה בבוקר למחרת היפהפייה. הכוכבת מן להתפעל

הוגה קישו!
הוגש במסיבה המזן!

 בעת עמוקות, במחשבות שקוע קישון אפריים הסאטיריקון
באכילה. שקועים אורית וחברתו קוטלר עודד שהבמאי

תומו. עד אותו חיסלו והאורחים מיוחד, שולחן על בשפע

חלל חיזקיהונ
שחקני מרביתם אחרים, רבים
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 לביא, דליה של ותיק ידיד חיזקיהו, אבנר השחקן
 שחקני־תיאטרון עם יחד במסיבה אורח הוא גס היה

זוהר. ונערות זמרים אמנים, הקאמרי, התיאטרון

 לה לומר באים הם אם ידעו לא פ ך*
 לביא, דליה הישראלית לכוכבת שלום, 1 י

להתראות. או
 עוד למסיבה ההזמנה את קיבלו מרביתם

 דליה אם להם ברור היה ולא יום, באותו
 באו הם כך, או כך נפרדת. או — הגיעה
 כמעט נוכחות־חובה. והפגינו מלא, בהרכב

נעדר. לא לביא דליה של מידידיה איש
 ידידה דליה לכבוד אירגן המסיבה את
בגר היושב הישראלי איש־העסקים הטוב,
 לאחר אותה הסועד כץ, מנפרד מניה,

 ותיקים מכרים שהם השניים, גירושיה.
 כזמרת מאד דליה מצליחה שם מגרמניה,

 הגיעו כאיש־עסקים, מצליח מנפרד ואילו
 יחדיו. חזרה המריאו וגם יחד, לישראל
המסיבה. למחרת

 הידטון מלון של מדירוודהפאר באחת
 לכבוד במיוחד שהוזמנה התל־אביבי,

המסיבה. התקיימה האירוע,

 הק לשעות ועד בלילה, עשר מהשעה החל
 בני־מישו שם חיו ולצאת. לבוא האורחים חדלו לא
 אחיה נמרוד, ובעלה מיכל אחותה דליה, של

 (״גא רחבעם (מיל.) אלוף שם והיה דליה. ואשתו
 ן אשתו כולל מלא, מישפחתי בהרכב שבא זאבי
רגינה. הצמודה חברתו עם פלמ״ח ובנו

 1 בחברת שבאה גור, אילנה הפסלת שם היתר.
 ושחקני־תיאטרון לנגוצקי, מלי האדריכלית תה

 : עם לוי אורי חווה, אשתו עם תאומי עודד כמו
 :׳ חיזקיהו, אבנר בן־זכאי, טלילה העיתונאית

 1ל אושיק הזמר תלמה, היפה ואשתו וישינסקי
 אהרונז ואשתו דיין אסי הבמאי עירית, אשתו

 או<! מנהל שם והיה מתקדמים. חודשי־הריון
 הסוד זה שבתוכניתו קול, יצחק הסרטה־הרצליה

 ! ועוד הארץ, את שעזבה לפני דליה התארחה
 עולם־השעש עם נמנים שאינם ידידים וכהנה
דווקא.

 נע קישטו דליה של מסיבתה את גם כרגיל,
ו לכל מגיעות הן כיצד יודע אינו שאיש זוהר


