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האח בשבועות לה שניתן הרב

 טובה לעילה אותה גם הפך רונים
למסיבה.

 הצ׳ל־ רואיינה שבועיים לפני
ש דה־פרה, ז׳קלין היפהפיה נית

ב בטלוויזיה. זו, במחלה לקתה
 דניאל בעלה, ערך שעבר שבוע

 ילד- שהיה מי בארנבוים, (״דני״)
המייצ אחד והיום מוסיקלי פלא
 ביותר החשובים הישראליים גים

ב חגיגי קונצרט המוסיקה, בשדה
הקונ הכנסות ירושלים. תיאטרון

ה הטרשת לאגודת הוקדשו צרט
 ובאת־ שופן של השילוב נפוצה.

המוסי חובבי כל את מסעיר בוים
 באת־ עם מסיבה אבל בארץ, קה

ה וכל בגין, ועליזה מנחם בוים,
 ירושלים של והנוצצות נוצצים
יותר. עוד מסעירה

 אוזניים,״ בשלוש לד ״האזנתי
 שחיבק אחרי ראש־הממשלה אמר

בארבבוים את טיפוסי בגיני חיבוק

 ירושלים. תיאטרון של בפואייה
 השיב פולנית,״ היתד, אחת ״אוזן

 שאחז החוגג, והקהל בארנבוים לו
 כריך ובשנייה יין כוסית אחת ביד

 נשאר לא ״נכון,״ צחק. אלגנטי,
שופן.״ את ניגנת ״הרי חייב, בגין

 לתיאטרון הגיעו והיפות היפים
 עבור ושילמו בגדיהם, במיטב
לירות. 1200 כרטיס

 ללא שד,שתעלה בגין, עליזה
במסי היתה הקונצרט, בעת הרף
הת החוגגים למופת. מארחת בה

 של בריאותו במצב דווקא עניינו
 קלימנובצ- יונה מזכירתו, בעלה.

 רוחו מצב כי לכולם סיפרה קי,
 נובע ראש־הממשלה של המרומם

 שהתנהלו המוצלחות מהשיחות
יום. באותו המצרים עם

מסי עם משמחים יותר היו כולם
הנפו ד,טרשת לכבוד הקוקטייל בת
 שמכרו החינניות הצעירות גם צה.
 הקונצרט, תוכניות את הכניסה ליד

 שלהן כשהקופסה לחגיגה הצטרפו
שהיו מי אבל בכסף־תרומה. מלאה

 הפסנתרן את חיבק בגין מנחם זה. עם זה מתחבקיםומוסיקה פוליטיקה
מהפולי־ המוסיקאי ביקש זו בהזדמנות בארנבוים. דניאל

 שמוסיקאים אף על בפוליטיקה, מתערב לא ״אני שם• להופיע ברצונו מצרים. עם קשר לו שיסדר טיקאי
לראש״הממשלה. בארנבוים אמר המוסיקה,״ רק מעניינת אותי זאת• לעשות מעדיפים רבים.

המזכירה
שומרי מסיבה.

 מזכירתו קלימנובסקי, יונה
 ב־ יין שותה בגין מנחם של

הכדורסל. במישחק צפו הראש

ד!71  בילבד התוכניות ממכירת שאספו ין*0|
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בהנאה. אותו מנו פרץ וסמדר מימין צ׳סנר

והחתן הבת
חסיח היו ראש־הממשלה

 שמחו איש־העסקים, מילוא, מתי ובעלה בגין, מנחם של בתו חסיה,
 של המרומם רוחו מצב בגלל הקוקטייל. במסיבת ולאבא לאמא להצטרף

הקרואים. האורחים עם והתלוצצו שתו הם במיוחד. עליזים ומתי

הוריו  אאידה, ואשתו בארנבוים אנריקו פרופסור □ * "1(111171
ונו ולמסיבה, לקונצרט הגיעו המוכשר, הפסנתרן ^1 111111

 לפסנ מורה האב, בנם. של נגינתו על מהאורחים מחמאות לקבל
טה אותו ״לימדת :בסגנון המאזינים מקהל רבות מחמאות ספג

 בארג־ ואמא אבא חיו משמחים יותר
 הבן עם התחבק בעצמו בגין בוים.

 התחכם אפילו שלהם והבן שלהם
ראש־ד,ממשלה. עם

 הכריכים את לאכול סיימו כאשר
 ירושלים נשות יכלו מהיין, ולשתות

ו מאושרות כשהן הביתה לחזור
 בתל-אביב רק לא סוף סוף עליזות.

 גם ונוצצות. נוצצים מסיבות יש
לתפור לפעמים שווה בירושלים

 ולהתחכך חגיגית ערב שימלת
חשובים. אנשים

 תיאם ומנהל בארנבוים דניאל
 1 את מוסינזון, אביטל ירושלים

 הנפל הטרשת אסון פקד שניהן
 תמו מכל. יותר מאושרים היו

 תו חשובים אנשים עם חיכוך
 ירוש׳ של העשירים־החדשים

 במו המילחמה למען עתק סכום
חשוב. שבאמת מה וזה —
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