
\ ן1ךי1ו  והמכוגדים המפורסמים האורחים .50ה־ יום־הולדתה את חגגה ך1\ ך
 בלבד. שעה־שעתיים להישאר והתבוננו בערב־שבת, 7 בשעה באו 111\ 111 / 1\

 בית מירפסת על החלה הפופולארית הפסלת של החגיגה בלילה. 2.30ב״ רק התפזרו הם
 של ביתה מירפסת על נמשכה והיא העתיקה, ביפו ריכטר הוראס בעל״הגלריה ידידה,
 למוצאי־ נועדה החגיגה כי המבשלת חשבה תחילה דברים. מיני כל בה קרו עצמה. אילנה
 במהירות הכל את להכיו צורך והיה הטעות, לה הסתברה המסיבה לפני שעה רק שבת.
 מרות והיו הפילפל, עם מיסתורי באופן התחברו האומצות כי הסתבר אחר״כן שיא.

 גיסתה חדשות. אומצות להביא הילטון, למלון המסיבה באמצע נסע ריכטר הוראס כלענה.
טעימה מפוארת, עוגה הכינה גור, דניאל מנתח־הלב של אשתו גור, אלן ד״ר אילנה, של

 אבטיח. עליה נפל שם סמוכה. מיסעדה של הגדול במקרר אוחסנה גודלה מפאת להפליא.
 וכלה רביו יצחק בשר־הביטחון החל אילנה, של ידידיה לעשרות הפריע לא זה כל אבל

 גור ואילנה אלן משמאל): (למעלה חוסם־הכבישים. לנדאו, אלי עיריית״הרצליה, בראש
 הנכה בעלת־הבית את ששיחקה לורי, פיפר השחקנית מימין): (למעלה הפצועה. העוגה ליד

 היתה שבגללו לאלוהים, חורגים ילדים בסרט האם ואת בלילה מתות ציפורים בסידרה
 ממפיקות ציביון, מירי ורעייתו שילון דן מימין): (למטה מפרסי״אוסקר. לאחד מועמדת

 דניאל הנודע מנתח־הלב באמצע): (למטה ראשונים. סימני״הריון עליה שניכרים חדש, ערב
 בלומנטל מיכאל רופא״העיניים משמאל): (למטה החגיגה. סיום לפני שנרדם אורי, ובנו גור
₪ אבנרי רחל צילומים: הליברלית. המיפלגה עסקנית נעמי, אשתו עם

 ידידים. 300 שלהם לווילה ביב
 בין לשעת־חצות. היתה ההזמנה

 שתו רקדו, שהסתובבו, האורחים
דולר 50 (הקייטרינג: ואכלו

 כם־ רם עורכי־הדין היו לאיש)
 אהרון ארנון, ויגאל סי

 חכמי יוסי מכליל, דוברת
מההשק ורדי יוסי מהביטוח,

 אלמנת רובין, אסתר עות,
 בעלת־ של ואמה ראובן הצייר
 גילה מהגשש, פולי הבית,

וסקביץ׳, ונחום בוכמן־לוי

 ושוהה בארצוודהברית המבוקש
 מבתי״המלון באחד בארץ עתה

 השים־ בדוי. שם תחת הגדולים
בוקר. לפנות 5 עד נמשכה חה

 אחדות, פעמים הגיעה המישטרה
 מדי. יותר הפריעה לא אבל

 מן, נעמי אהליאב, זהר
₪ אנטלד מנית
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