
בנשי האורחים פני את שקיבלת סלע שרההגב מאחור* פיקוח
 ישראל עם מתנשקת עזים, וחיבוקים קות

העדיפו והאורחים הפיסאות את הרטיבה הגבוהה הלחות כמכון. למסיבה שבא פולק

 הפרופסור נושק אשתו, לעומת בגדיהם. את ללכלך שלא בדי בעמידה ולהתנשק לשוחח
לאורחי חיכו הם מאוד. מאופקת בצורה עליו, משגיחה אשתו כאילו הנראה סלע, מיכאל

האורחים, כל עם שוחחה שרה נוחים• ישיבה למקומות להם ודאגו המדרגות במעלה הם

ה כל את וראתה היעודה בשעה
 וביקשה נבהלה החוגגים, המונים

• מהמשימה. אותה שישחררו • • 
 שעה הטלוויזיה תוכנית אנשי
 אחרי מייד למסיבה באו טובה

 ניצן שלמה התוכנית. צילומי
 זו בהזדמנות עורך שהוא סיפר

נסי לפני מידידיו, פרידה מסיבת

 התוכנית ומפיק לניו־יורק, עתו
 רק רצה גדלדפינגר אהרון

 צח אוויר לנשום במירפסת, לשבת
• יומו. מעמל ולד,רגע  הפני • •

למסי שבא מוקד, יורם טומימאי
 המופיעה גלמן, רדתי עם יחד בה

 שימחה בצהלות פגש עימו, יחד
למסיבה שבא מנור, אהוד את

״הנשיאה״, המכונה סלע, שרה של אמה |1\1
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צעיף. כתפיה על לילי כרכה החמות, הערב רוחות למרות ובאיחולים.

 הצמרת תופרתהביטחון אומת
המת• בר, לולה

 כאן מתנשקת סלע, מיכאל עם למעלה בתמונה נשקת
לפני ספורות שעות ארצה שחזר שרון אריק עם

 בשימלתה אלגנטית מאוד נראתה לולה המסיבה.
 במזג־ לכן קודם עוד שהרגיש אריק, לעומת הארוכה
שהת שרון, ספורטיבי• בלבוש ובא הלח, האוויר

התעייף. לא במסיבה, שפגש האורחות כל עם נשק

 השניים עדפרה. אישתו, עם יחד
 ממושכת שהות אחרי לארץ חזרו

לע חזרו ומייד בארצות־הברית,
• סדירה. בודה י # הדוג מלכת •

 פגשה דונסקי קארין מניות
הדוג המים, מלכת את במסיבה

 סיכוני. אילנה הצעירה מנית
 בנשיקות זו על זו עטו השתיים

 שהתעלם אחד היה ולא וחיבוקים
• היפות• המלכות ממיפגש • • 
 וסגרה השגה, את שסיימה החתונה

שיי זו בשנה הנישואין מחזור את
 דני ויינרייך הזוג לבני כת

 מישרד־הביטחון, דובר ויינרייך,
אר מזה ידידתו את לאישה נשא
כן־צבי. דליה חודשים, בעה

הו כאשר הכירו השניים
 על כתבה הצהרונים באחד פיעה

 היתה מהן אחת יפות. צנחניות
 למערכת התקשר ויינדייד דליה.

 הטלפון מיספר את קיבל העיתון,
 ונשא מכולן, היפה הצנחנית של

 קצר. רומן אחרי לאשה אותה
• •ו !•  סיעוד קצינת היא דליה !

בת היותה ומאז בחיל־הצנחנים,

 בבית בהתנדבות עובדת היא 15
• לווינשטיין. •  שימחה •
 השיק הפצועים, אבי הולצכרג,

 כשהוא הנוכחים, כל עם כוסית
 רבה. בגאווה בדליה מביט

 עם לחגוג באה צה״ל צמרת כל
 הנישואין. שימחת את בני־הזוג

 של שלישם שהיה כראון, אריה
 פרם, שימעון ושל דיין משה

 הונחו שעליו לשולחן צמוד עמד
 ה־ משפע מאוד ונהנה המאכלים
• מטעמים.  מט דני האלוף • •

 בניגוד אזרחי, בלבוש למסיבה בא
 במדיהם לבושים שבאו לעמיתיו

ה דרגותיהם שעליהם המגוהצים
תת־ צה״ל, דובר נוצצות.

 בא אכן, יקי) <ג יעקב אלוף
 קרני, מזכירתו, עם יחד לחתונה

הלב בבגדיה מתמיד יפה שנראתה
הירו המדים רקע על שבלטו נים
ת מפקדה. של קים ח פ ש מי '# * ♦ 

 מלא. כימעט בהרכב באה וייצמן
בת באו וייצמן וראומו! עזר
 אחר־ ספורות ודקות הערב חילת

• שאולי. בנם גם בא כך • •

 מרגיש לא שהוא סיפר שאולי
להי מעדיף היה הוא וביכלל, טוב,
 כך משם, שבקיסריה. בביתו שאר
 מוציא לא כימעט דבר שום אמר,

 טוב חבר של לחתונה פרט ד,1אוו
• דני• כמו כל־כך • •  שאולי >
 אחרי שנערכה במסיבה פגש וייצמן
מר שר״התיקשורת, את החופה

 אשתו עם יחד שבא ציפורי, דכי
 ציפורי. של בנו עם שוחחו השניים

 שאולי, של טוב חבר הוא שגם
 דני של הנוכחי מפקדו

 אריק שר־הביטחון ויינרייך,
 ובמסיבה בחופה נכח לא שרץ,

 שהוא משום לאחריה, שנערכה
• במצריים. עת באותה שהה •  • ׳

המדר בתחתית עמדו ודליה דני
 השני, של בידו האחת אחזו גות,

 מפעב האורחים. פני את וקיבלו
 לזה וזו לזו זה העניקו הם לפעם

• רחבים. חיוכים •  האורחיב •
 למסיבה לבוא שהמשיכו הרבים

ה מהרומן להתפעל הפסיקו לא
לני שהוביל כל־כך, והיפה מהיר

השנה. של האחרונים שואין
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