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אכסטאזה
באנגלית. מועדון־לילה, שירי דיין

 מכוונות היו הטלוויזיה מצלמות
חי המפיק הנכונים. המוקדים אל
ה לצלמים. אחרונות הודאות לק

 בהתגנבות למקום הגיעו כתבים
ני קטן מכשיר־טלוויזיה יחידים.

 בקרם־שוקולד. ועוטר במקום, צב
במ מכוונים היו עזים זרקורים

 מפעם אך ואשה, גבר אל יוחד
ב הנוכחים מן חלק אל לפעם
 התחיל וחצי שמונה בשעה מקום.

 לפה, מפה להתמלא בית־המלון
 להתחיל. האות את נתן והמפיק

 מפיק של חתונתו התחילה כך
 בכלל ״אני גיגתי רפי כלבוטק,

 אמר הזה,״ הרעש מכל מתרגש לא
ומבול נרגש לי שנראה רפי, לי

התימ־ הכלה קוטאי, נאוה בל.

 חצות, לפני קצת בהרצליה, המלון
 מחלקת־החד־ אנשי לבסוף נכנסו
 אחי־ יעקוב הטלוויזיה, של שות

 ויאיר׳ שטרן מאיר מאיר,
 העבודה את גמרנו ״כרגע אלוני.

ל לאחל ובאנו בירושלים, שלנו
והת אמרו, טוב,״ מזל גינת רפי

והכ החתן על בחיבוקים נפלו
• לה • ! • ב שחזר כץ, מנפרד ו

אמר: מגרמניה, המסיבה ערב
 את אך שעתיים, לפני רק ״באתי

 דרך אירגנתי לאריק המסיבה כל
• הטלפון.״ ! • ו  עלה פאר דניאל •

 וקרא משועשע, במצב־רוח הבמה על
 לזוג שנשלחו מפוברקים מיברקים
״הל נאמר: מהם באחד המאושר.

60 ידפוק הכל אצלכם שגם וואי

הגבוהים החלונות
שמוליק איינשטיין, אריק רבות שנים לפני שרו שבה

 הלהקה, התפרקה מזמן כבר כץ. וג׳וזי קראום
 במסיבה ואחר״כך, אריק, של להופעה בא קראום אך

איתו. ושוחח המדרגות על בצד עימו ישב שלו,
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 רבות, שנים מכירים ורפי נאוה תוכנית. אותה של יכול הכל המפיק את
לחתונה. שהוביל רומן, ביניהם התפתח הראשונה מאשתו גירושיו ומאז

של תחנת־דלק דקה.״ בכל שניות
תש ״אל הלשון: בזו מיברק חה

 חב- התנעה.״ כל לפני למלא כחו
 שלא ״הלוואי :כתבה רת־ביטוח

 שלישי.״ בצד פעם אף תיתקלו
 ס ידוה את חיקה צפיר טוביה
ל התחפשה דיין ותיקי משל,
 החתן, עלה לבסוף בארים זמרת

 בוטח ובקול הבמה, על גינת, רפי
 ו•!•!• באנגלית שיר שר ויפה
 אחר בזה חיסלו כץ מנפרד אצל

ר דגים ריבעי־עוף, חסילונים, זה

יח שאריק ציפו וכולם כריכים,
 הוא אך החגיגית, העוגה את תוך

 גינת רפי !•<•!•זאת לעשות סירב
 לירח־דבש, זמן לו♦ שאין סיפר
ל חוזר הוא החתונה אחרי מייד

 חוזרת ואשתו בטלוויזיה עבודה
המוסי כל ו•!•!• בבנק לעבודה

 אריק של למסיבה שבאו קאים
 הוא כי ואמרו, חזרו איינשטיין

 עייף נראה בארץ,והוא 1 מס׳ הזמר
 שהאחרים המסיבה, מכל ומשועמם

ויפה• עליזה שהיא חשבו

 לפחות בךבהריון?
דפ הופיעה

 לשידור. לא בסרט ארמני נה
בהריון. שאינה הראתה במסיבה

 פחות בהחלט היתד, הנאה, ניה
הת היום ״רק החתן מן נרגשת

 גילתה היא להתרגש,״ קצת חלתי
 החתן של לעברו ששייך מי כל לי.

 בוהמה אנשי — זו לחתונה הגיע
 היה שרפי התקופה מן ושחקנים,

שח הברושים. בלהקת וחבר זמר
 תל־אביב, מכבי של הכדורסל קני
 כתב־ספורט היה שרפי התקופה מן

 משמש הוא היום (עד בטלוויזיה
 מכבי של גדול מישחק בכל כרוז

עוב ביד־אליהו), בהיכל־הספורט
 ובעיקר בהמוניהם, הטלוויזיה די

 אריה הבמאי כלבוטק, כתבי
 פאר. דניאל והמנחה אורגד

 תוקפת שאותן חברות, נציגי רק
ב באו לא בטלוויזיה, התוכנית

 אריק הזמר !•ו•!• ערב אותו
חגי פרמיירה ערך אייניטטיין

 חמוש שלו, השירים לתוכנית גית
 על״ הוזמן כך ואחר במישקפיים,

 הפיצות מלך כץ, מנפרד ידי
הצר בביסטרו למסיבה בגרמניה,

ל בא אריק לה־בוהס. שלו, פתי
 בליווי שלו, הלהקה כל עם מסיבה

 האחרון הרגע עד רבים. מעריצים
 אמנם שאריק בטוחים היו לא

 נוהג אינו הוא כי למסיבה, יבוא
מ סולד גדולות, למסיבות לבוא

ה חוג את ומעדיף התקהלויות,
 בא הוא אך שלו. המצומצם ידידים

 ואחר-ככך בפינה, ישב בכל־זאת,
בביסט הראשונה המדרגה על ישב
 לא החוגג, ההמון מן הרחק רו,

 לאף נתן ולא אחד אף הטריד
לבית־ ו•!•!• אותו להטריד אחד

הגמונים החלונות
ויצוו״הקוסמטיקה, ואשתו,־טרגרט

 ארל הם
 ויליאמס

עם בטשל, ולטר

בחתו נפגשו הארבעה גלזן. אורנה הדוגמנית, חברתו
 מקודם. זה את זה מכירים הם אך גינת, רפי של נה

במסיבה. ערב כל בילתה השבוע כי סיפרה מרגרט


