
 וידידתה בת־שבע להקת״המחול של נית
 צרפתי בסימון שחורה בשימלה בלטה

מופ ובסדר באירגון שהונח הטוב כלמראות נפות״דבר". של מבקרת״המחול למטה) :ילום
 הטרקלין במרכז מגשי״זכוכית על תי

היתה שמשי ציונה הארכיטקטית האורחים. של ביטנם להנאת

הארכי והפיקנטית. הטעימה מהתיקרובת שנהנו ממי אחת
 הסולידיות רקע על מאוד בלטה קיצרת״שרוולים, בגופיה טקטית,

שלה. הרבה לפופולאריות תורמת שאולי עובדה הירושלמית.

שלמית אצילות מחייבת ירו
 נצר עתיקה, ספרדית למישפחה בן קסטל משה
 שבספרד, בקסטיליה ששרשיה הלוי, יהודה למישפחת

 במלון־הפאר שמו על הטרקלין קריאת את השבוע חגג
 שנולד ,80ה־ בן קסטל רמסי. ה״אט הירושלמי
 הספרדית הקהילה ודובר רב שהיה לאב בירושלים

 בינה רעייתו בחברת מרשימה כניסה" ״עשה בעיר,
 וכעוס נרגש היה הוא הרצוג. חיים המדינה ונשיא
 אשתו, בארץ. האמנות על שאמר בדברים זאת והביע

 העובדים מאחד ביקשה לדבריו, רגילה כבר שכנראה
משקה. כוס לבעלה שיביא

בט הסתובבו לאירוע שהוזמנו הרבים האורחים
 האוכל וסידור האולם מקישוט יותר והתפעלו רקלין

במ תלויים שהיו האמן, מציורי מאשר והמשקאות
 כמו דורו שבני שהעירו מי היו בטרקלין. שונים קומות
 אריה סטימצקי, אביגדור זריצקי, יוסף
וכבוד להערכה זכו שטרייכמן ויחזקאל ארוך

 שציור שסיפרו סניגורים גם היו אך בהרבה, גדולים
 אחרות ויצירות ברומא הוותיקן במוסיאון מוצג שלו

בניו־יורק. ,החים( במוסיאון מוצגות
 השונים, האישים שנשאו הברכה, דיברי סיום עם
 היתה לא ופלא, הפלא אך העשיר, לכיבוד הכל ניגשו

 המוזמנים המוכר. התל־אביבי בנוסח התנפלות זאת
ורע הנשיא כבוד בגלל אולי וסדר, איפוק על שמרו
 למירפסת האורחים יצאו מכן לאחר במקום. שהיו ייתו

ירושלים. העיר של מדהים נוף נשקף שממנה המלון,
 המוקדמות 30ה־ בשנות אמריקאי המלון, מנהל

 הנשיא את גם ואולי הנשיא, פמלית את הצחיק לחייו,
 על הסברים ולרעייתו להרצוג לתת כשהחל עצמו,
 כאילו למלון, מסביב השונים האתרים מקום ועל הנוף

 בירושלים. זה לאיזור בחייו בראשונה מגיע שהנשיא
 משאירים כשהם האורחים, התפזרו וחצי שעה לאחר

הירושלמית. מהאצילות נפעמים התל־אביבים את
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 פרומצ׳נקו האירוע. מאורחי היו ילדיהם ושני יעל
 מהגדולים וכושר בריאות מכון במלון מנהל

(במרכז). דוידוביץ שרה אשת־החברה בעולם.
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