
בווים יום גל

בילדרופר, רות הס׳לרפואות זוג
ובעלה, רופאת־ילדים

נולדו השניים רופא״אורטופד. שהוא בילדרופר, דויד

 עם קישרי־חברה מקיימים והם ארצה, ועלו בברזיל
 :משמאל מחופשים. באו שניהם מברזיל. אחרים עולים

רובינא. אילנה והזמרת הגששים מן בנאי גברי

 יורם בטלוויזיה, פפורט מבט כתב לבשטניס גרבי
 הוא הברזילאים. עם לשמוח שבא שימרון,

 העדיף הטלוויזיה, של לטניט המומחה יורם, מברזיל. לרקדנית התחפש
בירושלים. ערכו הטלוויזיה שאנשי זו על קלאב בקאנטרי המטיבה את

ש מראש לי ברור היה השבוע
מסי אותן בכל לבקר אצליח לא

 מחקתי ולכן הוזמנתי, שאליהן בות
 המסיבות כל את שלי הרשימה מן

 מסיבה לתל־אביב. מחוץ שנערכו
 ללא-ספק היתר, במיוחד מדליקה

 כביש־החוף. שעל קלאב, בקאנטרי
 אותי הזמין עולי־ברזיל של המרכז
תח בסמבה, מלא טרופי, לפורים
ה טוב. ומצב־רוח אוכל פושות,

אורחים, מלא היה הענקי אולם

 רקדו כולם לזוג. שקל 300 ששילמו
 השולחנות, על הבמה, על סמבה,

 למיגרש־הח־ ובדרך במעברים
הצב־ התחנה אנשי ניה

 פורים את חגגו גלי־צה״ל, אית,
 חושבים, שכולם כפי באורגיה, לא

 ומחופשת. עליזה במסיבה אלא
 התקליטייה את גייסו זו למטרה
 עוב־ כל ואת השדרים את שלהם,

ב ביפו נערכה היא די־התחנה.
מת כמובן הנמצאת השניה, קומה
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 רופא שהוא , חיים מישנה

 אל מידידיו כמה הזמין בצה״ל,
 פתח־תיק־ שליד בכפר־מעש, ביתו
המו מסיבת־פורים נחוגה ושם ווה,
 הרבה כבר ראיתי לא שכמותה ניו!,
 שם, היתה העיר שכל לומר זמן.

 אלפים שלושת הגזמה. תהיה לא זו
ו בחצר־ביתו, ונדחקו נדחסו איש

 אל לחדור גם הצליחו בני־מזל רק
• הבית תוך נת בגלי־צה״ל •1•

 בתילבו־ לבוא המוזמנים כל בקשו׳
 וראיתי נכנסתי כאשר שת־ערב.

 טי בחולצות חברה כמה בפתח־
הבי לרוץ רציתי ובמיכנסי״ג׳ינס,

נכ אז אבל בגדים. ולהחליף תה
 שבכלזאת וראיתי פנימה, נסתי
 המפיק ביגדי־ערב. עם באו כמה

 חליפה שלבש שפירא, ינךלי
 הפעם זו כי לי סיפר עניבה, עם

 כך. לבוש שהוא בחייו השניה
 תלבושת לבשתי הראשונה ״בפעם
 לימודי את סיימתי כאשר כזאת

ב ״אפילו אמר. שלי,״ המישפטים
לבש לא כרמלה עם שלי חתונה

 של! לשעבר המפקד גם חליפה.״ תי
חלי לבש ליכני, יצחק התקנה,

 לעומת־זאת, עניבת־פרפר. עם פה
 צכיקה העיכשווי, התחנה מפקד

כ פתוחה. חולצה לבש שפירא,
 אשתו, איפה אותו שאלתי אשר
 יפה הכי האשד■ בפינה, ״שם :ענה

 אשתי.״ זו אוסנת, במקום,
 נכנסתי סמבה של בריקוד .!•!•ו•

 אנשים וחיפשתי קלאב, לקאנטרי
 אך הרבה, היו לא מכירה• שאני

 רו־ רופאים, שם היו לעומת־זאת
עלי לי שנראו ואחרים, אי-חשבון

 רפי המוסיקאי !•!•9! מאוד זים
 איד הוראות לי נתן פפחזון

 בית־החד עד לכפר־מעש. להגיע
 ללא־בעיות, הגעתי בילינסון לים
בכבי להתפתל התחלתי כאשר אך

 פתח־תיקווה, שליד הצרים שים
 המציא רפי שאולי לרגע חשבתי

 נסיעה אחדי רק הזה. הכפר את
 ובתוך פרדסים בין דקות, 45 של

 חצות, אחרי בשתיים פתח־תיקווה,
גילי ואז הזה, הקטן לכפר הגעתי

חו מכוניות מאות של שיירה תי
פגש מסיבה• פה שיש הבנתי נות.

 הזאת האיומה הצפיפות בתוך תי
ראש־הממשלה, של יועצו את

 אורי העיתונאי את שאיפיין מה זה־901 גלבייה
 בא הוא הפופ. מוסיקת על הכותב אלוני,

ועקל. תואמת כפייה עם ערבי של בגלבייה גלי־צה״ל של למסיבה

 עם פורן, (״פרוייקה״) אפרים
מירו במיוחד שבאו עדה, אשתו,
הצפי מן נהנו לא הם גם שלים.

 הטייס״לשע־ את גם ראיתי פות.
 חרותה, ואשתו, פקר רן בר
ה ההמון בתוך אותם איבדתי אך
ה של אשתו שוהם, יעל רב.

 אורי הצייר של ואחותו רופא
 בחצר־ביתה. נמצאה ליפשיץ,

 ההתרגשות שכל לי סיפרה היא
 הרבה היא אותה. מסעירה לא הזו

ש הימים מארבעת מתרגשת יותר
 ב- בילתה שאותם למסיבה, קדמו

ברשות־שמורות* עבודתה מיסגרת
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