
 האופי לבתי־הספר התקבלו שלא הישראלית וון
 מושבה בברייטון ויטינגהס בית־הספר הפך קצר
ישראלים. משירים בני 300מ־ יותר השנים זשך

 בישראל מפורסמים מלונות שלושה של נליהם
 בעל דרזנר, (״מיקי״) מיכאל בברייטון. זחנכו
 המלכים .מלון של בעליו אמיד, אלכם ;ירש

לאביו. השייך בירושלים, דיפלומט מלון נהל

מהם.״ שקיבלו הוראות לפי קנסות, עליכם
חנו מרשת איווניר אילן גם שם היו

 וסמי מקשת יעקובוביץ סמי האופנה, יות
 בקולג׳ הממושכים לימודיו שאחרי יוליס,

 בית- אשתו עם ופתה ארצה חזר המפואר,
לביגדי־הריון. אופנה

 מקרב יצאו אנשי־ממון רק לא אולם
 בהם היו ברייטון. של הממון אצולת בני
 עמי המחוזי השופט אנשי־חוק: שני גם

 שבלטו לוי, יובל למישפטים והד״ר זאבי,
 הסטנ־ בחליפותיהם הנוצץ הקהל בתוך

האנגליות. ובעניבותיהם דארדיות
הח טמיר אלי והעסקים הקרקעות איש

 האירגון במאמצי שלף לדובי לעזור ליט
 אנאבל, היפהפיד. אשתו עם טמיר, שלו.

 שעליהם דפי־נייר, הנאספים בץ חילקו
 פרטיהם את לרשום הבוגרים כל התבקשו

ספר פעם נוציא אולי יודע, ״מי האישיים.

 על נחשבים שהוריו בן־זקן, ז׳ילברבמושב מיליונר
 נפגש באירופה, העשירות המישפחות

במושב. לחיות ועבר התחתן עלה_לארץ, הוא בברייטון. דווקא ישראל עם

 ביותר הגדול הטבק סוחר של בנו פרג׳י, דודי ן11י,|!||1
 ללמוד אביו על־ידי נשלח אשר בישראל,

הערב. מארגן דובי, של אשתו שיף, למישל מנשק בברייטון,

 ״או אמרו, בישראל,״ ויטינגהאם בוגרי
 תהיה שאליו באנגליה, כמו קלוב, שניצור
 ולרעיותי- לברייטונים רק מותרת הכניסה

ב נציגות היתה למיזרח-הרחוק גם הם.״
ביש תאילנד קונסול סטרוד, אדי מסיבה.

 אף עצמו, בזכות מצליח ואיש־עסקים ראל
 הסתודד סטרוד בוויטינגהאם. למד הוא

 מיס- מנכ״ל קוטלר, גדעון עם הזמן מרבית
הש ערכו והשניים סטוק, המשקאות על

אנגליה. של לאלה הארץ יינות בין וואות
ב שאינו ברייטון, בבוגרי המיוחד מה
 הישראלים? בתי־הספר בוגרי אצל נמצא

או ״כשזרקו :גילרמן מיקי השיב כך על
 לקבל הסכימו ולא הרצליה מגימנסיה תי

 לפני עמדה ובגאולה, בשלווה אפילו אותי
אל לא שאני או הברירה: שלי ההורים

 לברייטון, אותי שישלחו או בכלל, מד
 שלהם. החברים מבני רבים נמצאו כבר שם

 בית־ספר שם ומצאתי לברייטון, הגעתי
 מובן אז אנגלית. טריטוריה על ישראלי

שנים.״ להרבה שנשאר מיוחד, משהו שזה
 נמצאה לייחוד ביותר הטובה והראייה

 את זכר הוא המסיבה. חתן עצמו, במנהל
הז ואף תלמידיו, מרבית של שמותיהם

המפור התעלול את מהם אחד לכל כיר
 גם סמית תלמיד. אותו שביצע ביותר סם

 את תלמידיו לנשות לגלות שלא הסכים
 וזאת אנגליה, צעירות עם מעלליהם

ש מה לאשתי תספרו לא שאתם ״בתנאי
עלי.״ יודעים אתם

 אולם בנים, רק למדו ויטינגהס בבית־הספרהעשירי□ בגי נשות
ב לעייפה עמוסה היתה המחזור מסיבת

ברוס. ודניאלה ורג׳ס דינה רייזנר, רוזי : בתמונה הבוגרים. של וידידותיהם נשיהם נשים,

 עשירה למישפחה בן רעיה, רעייתו עם גילרמן מיקיכימיקלים
שו הס וכיום בברייטון למדו דני, ואחיו, שהוא

 בפחד המסיבה כל במשך הסתכל מיקי לכימיקלים. גדולה בחברה תפים
בעבר. אחת לא פניו על סטרה אשר סמיח, המנהל של ידו על
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הסרטים. תעשיית איש מוגרבי, שלמה
 בי שלמדו הישראלים מראשוני היה

 יובל ד״ר למישפטים והמרצה המישפטן :באמצע יטון.
ממית. פרדיק בית־ספרם, מנהל עס משוחחים ושניהם
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