
קבע הוואת
:מימין בתמונה המיזרון.

 באו! לנושה אליאן יונה השחקנית
 ישבה הערב כל במשך אופנתי.
אי עם יחד שבא בונים שמואל

•#1 שלהם היש האמנים בין •
 מנח את לברך שבאו ראליים

 אריק הזמר . היה ולהכירו,
 במסיבות בראה שלא איינשטיין,

 עזי, כמו הוא, גם בעיר• רבות
 אלא, בגדיו, מיטב את לבש לא

 לבוש בא הישראלי, לקיץ כראוי
 יצחק הזמר קצרים. במיכנסיים

 ביו היה קלפטר (״צ׳רצ׳יל״)
 שהתחילו הראשונים המוזמנים

 השחקן־ בית־המלון. גג את למלא
 הצטרף זאב בן־ דורי בדרן

 יותר ומאוחר השניים, של לשולחנם
אלה כל לוי. טוב שם־ גם בא

 הם הבולטים, האורחים מן היו לא
 והיו צדדי, שולחן ליד התיישבו

המאכ כל בטעימת מאוד עסוקים
 החריפים הבראזיליים לים

 רזה ישראלי אלי קריין־הרדיו
 שלבש השחורים ובבגדים מאוד,
 הינחה הוא יותר. עוד רזה נראה

 בצורת מאוד והתעניין הערב, את
 חיל. ברור להקת חברי של נגינתם
 הערב של יותר מאוחר בשלב
 בראזי- כלי־הקשה לאורחים חולקו
חרוזים ובהן קופסות-פח, ליים:

 כאשר צלילים המשמיעות קטנים,
אח- מסיבה אותן מניעים

 האוכל מן שנהנה לצ׳רצ׳יל |1ך \1■11 ך
1\ 1 < *י■  כדי במסיבה. שהוגש הרב |1י1

ברכיו. על מפית פרש הוא להתלכלך שלא

 רקד מלקוטינסקי מריורוקד ער ו נ ה
 לקצב רנה בהתלהבות

אורלי המלצרית בתמונה איתו הברזילית. המוסיקה

 צבעוניים סרטים זרי עונדים השניים מיכלין•
 לרגע אף נח לא מלקוטינסקי צוואריהם.
מה בקצב בנות״זוג והחליף הסוערים הריקודים

| | 1 11ך 1 זאב מחזיק ־1 אותי, מים י
איתו שתיין.״ שאני יחשבו עוד

 שמצל־ הצילומים ״בכל חפץ.
 ניד, כוס ומחזיק עומד אני

מירי. הנאה, אשתו בתמונה

 סמי של בביתו נערכה דת
 של דוברו שהיה מי טוויג,

 היה כשזה ארליך, שימחה
 כ־ משמש הוא כיום שר־האוצר.

 הארץ. ברחבי נאוודהנזרפא מנכ״ל
 לחברתו, מסיבת־מפתעה ערך סמי

 בשעה רכינוביץ. ;ירה הזמרת
 של בביתו האורות כבו בערב 11

נכ ונירה הדלת וכשנפתחה סמי,
 יום־ בשירי האורחים פרצו נסה,

סיפ הנרגשת נירה ו•!•!• הולדת
 אבל לעשן, להפסיק שהחליטה רה

 והתרגשותה הרבה מבוכתה בגלל
 כל ו•!•!• החלטתה את הפרה

 היו נירה של הקרובים חבריה
 מחלקת־התרבות־ מנהל ביניהם שם,

שפי מולי בגלי־צה״ל, והבידור
 איתו היתה שנירה שסיפר רא,

 כבר חברים והם צבאית, בלהקה
ליש־ מנהל רבות שנים

 זאב הממשלתית, כת־העיתונות
 אשה עם יחד למסיבה בא חפץ,

 יחד לצלמו שרצו לצלמים נאה•
 לא־ צילום ״זה אמר: האשה, עם

הטל את אשתי.״ זו כי מעניין,
 הכתב־תחקי־ במסיבה ייצג וויזיה

 עדך כי שסיפר גינת, רפי רן
 מגדת- הזמין שאליה מסיבה בביתו

 סיימו לא גינת של אורחיו עתידות.
 את זו שקראה עד המסיבה את

 והמסיבה הנוכחים, כל של עתידם
 המוקדמות. בשעות־הבוקר הסתיימה

ביש שמגדת־העתידות סיפר גינת
 מנהל להיות עתיד שהוא לו רה

עתיד קריאת הטלוויזיה

ל כנראה, היתה ספל-קפה מתוך
 המרכזי והנושא האחרונה, אופנה

 הוא גם הזמין סמי רבות. במסיבות
ש ־שבע, כת מגדת־עתידות,

 אינה כלל שהיא עצמה על העידה
 טובה חברה היא אבל מיקצועית,

 כדי רק למסיבה ובאה סמי, של
 נירה של עתידה נירה• את לשמח
 מגדת- של בפיה מאוד ורוד נשמע

 אירוע על לה שבישרה העתידות,
ה בחייה וקרב ההולך משמח,
• פרטיים • ׳ •  חבר־הכנסת !
ני ואשתו בן־אלישר אליהו

 של מברכיה בין הם גם היו צה
 תורו על ויתר לא בן־אלישר נירה.
הס לא אך מגדת-העתידות, אצל
עבו ניחשה בדיוק מה לספר כים

 הת בן־אלישר בת־שבע. רו
 את להצית ודאג רב, בנימוס

 אורחות־המ כל של סיגריות
 י התיאטרון את ו•!•!• בה

 ס שמולאק השחקן במסיבה
 אש עם יחד למסיבה שבא

 בשיחה שקע סגל נדיבה.
 אליאן, יונה היפה השחקנית

 ד,במ קשת. ששי לזמר נשואה
 בונים שמואל שחקן־צייר

 ו שהוא ואמר למסיבה, הוא גם
 לע שיבואו וצעירות, צעירים פש

 ש! מחשבה אחרי בתיאטרון.
 לא זה ״אולי :בונים אמר

 צ הרי שחקנים, יהיו שכולם
 בשחק לחזות שיבוא קהל, גם

כפים!״ להם ולמחוא


