
אמני□ פוליטיקאים. תעשיינים,
שורת, פירסום אנשי  ליקקו ותיק

 * בהרצליה־פיתוח פלאפל ואכלו גלידה
שורר מ  בחברים במסיבתו נזכר אורלנד ה

ד. שאינם ת נהג עימם עו שב ״כסיוד בקפה ל

 ואיש״סרטים עיתונאי ובניה, תיכנון אישבן־ארול דויד
פלד, זמירה עם יחד גלידה ליקק בעבר,

 שלהם בווילה יום־העצמאות במסיבת פלד, חיים הפירסומאי של אשתו
המסיבה. לפני יומיים ראשון לנכד סבתא הפכה זמירה בהרצליה״פיתוח.

אצל
ר ל פ

הדשא על
 של יום־העצמאות מסיבות מסורת

 לפני החלה פלד חיים הפירסומאי
 חאפלות אלה היו בהתחלה שנים. הרבה

שכו בדירה חברים־לנשק, עם צנועות
 גדולות מסיבות אחר־כו בתל־אביב, רה

 השנים 13וב־ ברמת־גן, קטן בבית יותר
 בחצר המוניות מסיבות — האחרונות

בהרצליה־פיתוח. שלו הווילה
 על השנה אולי לוותר ״חשבתי

 המעייפת המעמסה בגלל מסיבה,
 בס־ פלד אמר הכספית,״ וההוצאה

 האחרון, החמישי יום בצהרי סיבתו,
 שנמשך כזה, דבר לשבור קשה ״אבל

זמן.״ הרבה כל־כך
 כחול־ תוצרת עממי, היה הכיבוד

 פלאפל, בגאווה: זאת הדגיש ופלד לבן,
ומשקאות. עוגות גלידה,

 עם הדשא על שיחקה יעקובי נלה
 כשגד, וחצי, השנתיים בת הדם בתה,

 ברונו חברים. עם שוחח בעלה,
 גלידה ליקק סנו, מנכ״ל לנדסברג,

 של אשתו פרם, כרמלה בחברת
 לה ואמר שימעון, של וגיסתו גיגי
 להכתים לעצמו להרשות יכול שהוא

 לה שישלח ביקשה היא בגדיו. את
 לך אעשה ״קודם ענה: והוא דוגמות,
כתם..."

 משה עם שוחח גייבלי בנימין
 קצי־ לשעבר לוי, וסטלה טיומקין,

 תלונות נציב וכיום ראשית נת־ח״ן
לשח שאמרה ברמת־השרון, הציבור

 נשות של החתיכה הבלונדית קנית
 מזכירה היא כי לנדון, לורנט הרעם,

רוזנבלום. פנינה את לה
 איז־ספור שלחץ אחרי ,3 בשעה

 נזכר שפתיים, המון עם והתנשק ידיים
 אם לבדוק והלן רעב, שהוא פלד חיים

לאכול. משהו לו השאירו

 הפקות ג ג של יחסי״הציגור אשת ן■11ך *111*
הבץ־ המפיק של הסרטים חגרת ן 1 #1/

 בהרצליה, למסיבה היא גם הגיעה גולן, מנחם לאומי
 בארץ. עתה המצולם הרעם, נשות הסרט כוכבי עם
— 22 !

* ן ן ד ל 1 ו  1 מארצות-הברית, חדשה עולה היא 0
| שנה מזה וחברתו במיקצועה מורה #1 1/
 ! של ובנו ובימאי״סרטים איש־פירסום פלד, אורי של

;היוקרתית. הווילה בעל פלד, חיים הפירסומאי

שנים שני !שו

ה צניו ה המ בחברת הוותיקה, הזמרתנונ
ה־ ובתו, אורלנד יעקב שורר

 נתן הספר הוצאת לכבוד במסיבה אור, שימרית פיזמונאית
כסית. בקפה אלתרמן, נתן על שירים 27 - אומר היה

 1! אמו צפירה,
 אוו של משיריו

דורו של וברזל
1 הטנדר כמו

 עו שאינם הטובים בחברים שלו במסיבה נזכראוולנד יעקב
 ע - אלתרמן ונתן אליעז רפאל שלונסקי, אברהם

 £3״. אמר, ההיא," החבורה של כשליח־ציבור עצמי מרגיש ״אני בכסית. לשבת
בך, יערית ובתה, אור שימרית למטה: בתמונה אחריהם.״ ימים הארכתי
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