
ה והשבוע ־ בבדייטון יוקרתי לבית־ספר בניה את שלחה הנסר אצולת

 ביום שנערכה המחזור, מסיכת ף*
 דיפלומט במלון שבוע לפני החמישי ■י•

 שאיפיינו הבדלים כמה היו בירושלים,
בוג של רגילה מסיבת־מחזור לעומת אותה

 הפאר ראשית, ישראליים. בתי־ספר רי
 שולחנות אריחי־שיש, ענקי, אולם :הבולט

 עמוסי בארים שני בשר, מיני עמוסים
שהתהד מדים לבושי ומלצרים משקאות,

לבנות. בכפפות רו
 רחביה גימנסיה בוגרי את לראות קשה

מתכנ בתל-אביב, הרצליה או בירושלים
 והיה שכזו. בתפאורה למסיבת־מחזור סים

 היה הצעירים, 150 בן הקהל, נוסף: הבדל
ה הנוצץ״. ״החוג שמכונה מה של חתך

האח האופנה במיטב לבושים היו גברים
מש נוצצות, שמלות עטויות והנשים רונה,

 ניכרה שבכולן לגוף, צמודות או תפלות
התכ של בערכם תופרת־עילית. של ידה

והג הנשים צווארי על שניצנצו שיטים
 היה אפשר ואצבעותיהם, זרועותיהם ברים,

 רבים חודשים במשך להאכיל ספק ללא
 התל- גאולה גימנסיה מבוגרי ניכר חלק

אביבית.

 יעקובוביץ, סמי קשת, והצביעה ניקוי מיפעל בעל של בנו 1111111
 קשת על נוסף הכוללים אביו עיסקי את עתה המנהל

המ גירעון יעקובוביץ סמי ליד טכסטיל. מיפעלי כמה גס
המבורגר. של ורעייתו בן־עשירים, הוא אף חברת־ביטוח, בעל בורגר.

מדוחת 3
 שאוו בחיפה ציון מלון

שיף, ודובי בירושלים

 הזקן רוטנברג, פינחס של נכדו רוטנברג, פינחסמנהריים הצעיד
 בארץ חברת־החשמל ומייסד מנהריים המפורסם

 שנים 19 לפני בברייטון ללמוד נשלח מצהלה, אמידה למישפחה בן רוטנברג, ישראל.
דליה. הישראלית אשתו לידו, לייבוא. גדולה חברה להקים כדי ארצה וחזר
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במלון. מסיבודהפתעה עבורו לארגן ליט
דו הצליח מעמיקה עבודת־מחקר אחרי

 של ישראלים בוגרים 300מ־ יותר לאתר בי
כו את להזמין והחליט קולג/ ויטינגהאם

 לסמית. למסיבת־ההפתעה נשותיהם, על לם׳
 יחסי־הציבור ואשת שיף של מזכירותיו

 מיס- בבירור נוספות שעות עבדו שלו
 מהרה ועד הבוגרים, כל של פרי־הטלפון

 כשני־שלישים :מדהימה תמונה התגלתה
 בחוץ- שהו חלקם בארץ. נמצאו לא מהם

 ב־ שוהים אחרים עסקים, בענייני לארץ
דרך־קבע. חו״ל

 דובי שהצליח הבוגרים 80ב־ גם אולם,
 הערב את להפוך כדי היה די למצוא, שיף

 שילוב שרק ומשעשעת, עליזה למסיבה
יש להורים בנים עם האנגלי החינוך של

ומאכ ויסקי מאד והרבה עשירים, ראלים
להשיג. יכול משובחים לים

איש־ אילון, רמי שם. היה לא ומי

 ארנון רמי, של אחיו אילין. אפריים של ובנו עסקים
 אנש) למסיבה. הגיע לא אך בברייטון, למד הוא אף

 פראג׳! ודודי דובק, איש גהל (״הרי״) חיים הטבק
 בי! אלכס פיתוח. מהרצליה והשני מחיפה בא זה
 ה^ בראשון־לציון, העשירות המישפחות לאחת בן

 לספס׳ חבריו לפני מאירה, אשתו, את רבה בגאווה
 1חווי! החליף מוגרבי שלמה איש־הקולנוע הלימודים.

 שאב נעים הגדולה התל-אביבית חנות־הבדים בעל עם
 , ד באיזור שהיתר, היחידה הפרוצה מן וזיכרונות

ריטה. בשם אנגליה בחורה הספר,
 ורו לכימיקלים גדולה חברה בעל גילרמן, מיקי

 הער כל הסתובב ברייטון, תלמידי משובות בכל חיה
 סמית, המנהל של כף־היד את זוכר ״אני במתח.

 וכשגמ סטירות, לי לחלק הפסיק לא ״הוא אמר.
 בב כספיים: קנסות עלי מטיל היה הסטירות עם

 וא הסטירות, את זכר עצמו סמית שילינג.״ פעם
 את ״מה העונשים. את גם וזכר בהן, כשנזכר חייך

 או אהבו שלכם העשירים ״ההורים אמר. ״1 רוצים
ד,טלו לכן בבית־הספר, לתמוך ורצו קולג׳ ויטינגהם

 אצולת בגי
הממון

 השלטת השפה :אחד גדול שוני היה ךי
 התירוץ אומנם, האנגלית. היתה במקום 1

 שאורח־הכבוד העובדה היה לכך הרישמי
 בסניף היה ניכר אך אנגלית, רק דיבר

 ש־ ויטינגהאם קולג׳ בוגרי של הישראלי
 באנגלית להתבטא להם קל כי בברייטון,

בעיברית. מאשר יותר
 בהיסטוריה נכס הפך קולג׳ ״ויטינגהאם

 בית- מנהל הסביר הישראלי,״ החינוך של
 בעל טיפוסי, אנגלי סמית, פרדריק הספר,

המק ואשה ורודות לחיים דק, חוש־הומור
 חצי־מטר במרחק להימצא תמיד פידה

ישרא 300מ־ יותר צדק: סמית מאחריו.
 נסגר שהוא עד זה בבית־ספר למדו לים

 ששם־מיש־ ישראלים — שנה 12 לפני
 מיפעלים היום, ומפאר אז, פאר פחתם
 משגשגים ועסקים יוקרה חנויות רבים,
בארץ.
דיפ מלון של הנמרץ מנהלו שיף, דובי

 אימפריית של והיורש בירושלים לומט
 הוא גם שיף, חיים אביו, שהקים המלונות

 אחדים שבועות לפני ברייטון. מבוגרי
 מלון את שירש מי דרזנר, מיכאל לו סיפר
 למד שבה בתקופה אשר, — בחיפה ציון

ה המלונות אחד נחשב בברייטון, מיכאל
 פרד- מנהלם־לשעבר, כי — בארץ טובים

בישראל. לביקור לבוא עומד סמית, ריק
 להתאכסן סמית את להזמין מיהר דובי
והח- כמובן, הבית חשבון על שלו, במלון

ן1ד ן גהל, מישפחת סבני אחד ך
דו־ הסיגריות מיפעלי כעלי 1#יי11 י

הרי. נקרא בברייטון אשר גהל, חיים בק,

 במסיבת המארחת
שיף, מישל המחזור, 1.1111 1

 מלון ומבעלי מנהל שיף, דובי של אשתו
המסיבה. את אירגן אשר דיפלומט,

המחזור שר המחזור
היו לברייטון בירושלים. דיפלומט במלון שהתאספו מחבריו כמה' טון

 הו אצולת בני נשלחים
 זו תוך בארץ. אז נתיים

למדו שבה ישראלית,

המחוור סגישת


