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רחבת־הריקודים. על שפיזז הקהל את ח

 וסכין השמיני, הנרי בסיגנון בבגדים 1
 הסכין את הניף הוא קרוליין. בתו נכנסה
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מרד של >,בנו27צרפתי( יורם
 את לאשה נשא צרפתי, (״מנטש״) כי

 מפוארת בחתונה )21( ראבד טלי
המ האב בהרצליה. העיר לב באולמי
הפולי חשובי של חברם שהיה פורסם,

 לכינוי וזכה ואנשי־הצבא טיקאים
לאו בכניסה ישב הסלוניקאים״, ״מלך

 מנטש הבאים. של פניהם את וקיבל לם
עדיין הבריאות, בקו נמצא שלא ),71(

 שכחו לא ידידיו בהופעתו. מרשים
 ולשמוח כבוד לו לחלוק ובאו אותו

בשימחתו.
 נרגש הסתובב צרפתי, יורם החתן,

 כוסיות־אלכוהול כמה ורק האורחים בין
 ואילו התרגשותו. על להתגבר לו עזרו

נרא לבנה, בשימלת־פאייטים הכלה,
 הסבו לשולחנות במצב. שולטת תה

 מתחומי ומפורסמות מוכרות דמויות
 איש־ .■והפוליטיקה החברה הבידור,
 בחברת ישב שפירא מוניד! העסקים

 יעקובי, נלה ישבה ולצירם ידידה
 ונשיאת יעקובי גד השר של אשתו
 וייצמן עזר ח׳׳כ בישראל. ניצן אגודת

 אשתו בחברת אחר, בשולחן ישב
 לשולחן דיין. רות וגיסתו ראומה

 מנהל זאבי, רחבעם הסבו נוסף
שהם יעל, ואשתו, הארץ מוסיאון
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הסינרמה. מבעלי מאנה, רוני לחיים בן־זוגה של בחברתו באה הזוהר,
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רבות. שנים זה מנטש של חברים
 אנשי של היה ביותר הבולט השולחן
 נציגי צרפתי. יורם עובד שם הסינרמה,
 פנסטר שלום את כללו הסינרמה

 וינצלברג בני אריאלה, ואשתו
 וחברתו מאנה רוני סימה, ואשתו

 וענת נוי ימית לשעבר מלכת־היופי
 יונה היחצ״נית־לשעבר. קריבושה,

 אבל כולם, בין הסתובבה לחוביץ
 של הבעלים ישבו שבו בשולחן התרכזה

 פפושדו אלי אביה־סונסטה מלון
שוורץ. שמעונה וחברתו־לחיים

 לא אמני־הבידור של מקומם י גם
ישבו בלהה ואשתו יגיל גדי נפקד.

וגברי פוליאקוב לישראל בצמוד
 שמואל ולאמרגן מהגששים בנאי
 צמח. ברכה הרקדנית ואשתו צמח

 בצלאל איש־העסקים של מישפחתו
מלא. בייצוג באה מיזרחי

 בשעות התחילה האוכל חלוקת
 שעה עד ונמשכה הערב של המוקדמות

 של האמנותי החלק על מאוחרת.
 הגמל, חופני אחראי היה האירוע

 ברחבת בתיזמורת. מלווה שהיה
 ומבוגרים צעירים רקדו הריקודים
 ודיסקו. פאסדובלה טנגו, ואלסים,
 השעות עד נמשכה הכללית השימחה
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