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 לברך ניגשה סיומה ועם ג׳אז, להופעת הלכהה

 ניגש במקביל כישרונו. על הנגנים אחד את
 הרעיף הוא ואף נחמד, בחור גם הנגן אותו אל

 את שסיימו ואחרי כישוריו. על מחמאות
 להם שיש וגילו התפנו הם הברכות, סידרת
 הם שאותם משותפים, נושאי־שיחה הרבה

הזה. היום עד מבררים
ביפהפיה? שזכה הזה, המאושר הבחור ומי

גיטריסט, מתופף, ,26ה־ בן הלבן אורן זהו
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 ובסיגנון־החיים בעושר אותי להפתיע מצליחים שעדיין מי יש
 שערכו ואשתו, מנדלוביץ בני היהלומן אלה היו הפעם שלהם.
ובעושרה. בהיקפה מדהימה בת־מיצווה מסיבת גלית לבתם
 ב־סז בניו־יורק שהתגוררו אחרי לארץ חזרו בינה ואשתו בני
 ללכת תחת בעסקי־היהלומים. חיל עשו הם שם האחרונות. השנים
 בתל־אביב אורני□ בגן היה האירוע שם. היה מה לכם אספר אני מסביב,
 וזה לחוגגים, שמפניה וחילקו מלצרים 20 עמדו הגדול לאולם בכניסה

 מאהל היה הגדולה הרחבה של שמאל בצד מהחנייה. ביציאה ממש היה
 פיתות אפו ערביות נשים וכמה בקפה, האורחים כובדו שבו ענקי, בדווי

 כשהתקדמו גדול. בר־משקאות היה המאהל בהמשר מיוחדים. בתנורים
 השם את שנשא האולם, גג על שהיה בשלט־ענק, הבחינו הם האורחים,

 את האיר זיקוקין־די־נור של ומופע הואר הוא מסויים וברגע גלית,
השמיים.

 דיילות מידי קיבלו הם החוגגים, כשנכנסו לאולם. בכניסה זאת כל
 וקופסת־גפרורים. מעור כיפה סידור־תפילה, ישראל, זמירות ספר

 כלת גלית, בשם מעוטרים המרכיבים כל היו הזאת בחבילת־השי
השימחה.

 המזון משפע המומים היו לשולחנות סביב שישבו האורחים 700
 המזון שכמות טען במקום מנהל־האירועים להם. שהוגשו והמשקאות

 על לדבר שלא — אירועים לארבעה כתיקנם בימים מספיק שהוכנה
בעיירות־פיתוח. מישפחות
 למוזמנים שניגנה הלהקה של הזמר הכריז מרגעי־השיא באחד
 עשר יצאו ואז האירוע, לרגל מיוחד גליון הוציא מעריב שהעיתון

 וחלק הזה, הגליון את האורחים לכל וחילקו לדוורים מחופשות בחורות
 העיתון של מיוחדת מהדורה שזאת בטוח היה מהאורחים גדול

ולילה. לילה אלף לכם, אגיד בקיצור,מה
 בירורים כמה עוד עשיתי יסודית, יותר קצת להיות החלטתי אז

בו. האחרים המעורבים ועל האירוע על נוספים פרטים והעליתי
סח של בתם שהיא בינה, עם נשוי מנדלוביץ בני היהלומן  יו

 חזרו מנדלוביץ כשבני־הזוג הבורסה. מוותיקי הרשקוביץ, ויוספה
 שבתאי המרגל של ביתו את רכשו הם חודשים, כמה לפני ארצה

 אותה שינו והס אפקה, בשכונת־היוקרה הממוקמת וילה קלמנוביץ,
הטפחות. ועד המסד מן

 הוא שכאשר היא לכר וההוכחה ביותר, נדיב כאדם נחשב מנדלוביץ
 שהוא להם הסביר הוא נן־אזרנים, מנהלי עם האירוע פרטי כל על חתם
 שיש לו אמרו המקום בעלי — אורחיו עבור שתנגן להקה להזמין רוצה
מוכן והוא נורא, לא שזה אמר מנדלוביץ אחרת. להקה עם חוזה להם

ף 1הח ער
בחב שנראתה המיסתורית, האשה היא מי

 בבית־קפה רקנטי ליאון הבנקאי של רתו
 ניסו הם ומדוע שבתל־ברור, הלוהט בחוף

נוכחותם? את להצניע
 מאשתו, חודשים כמה זה בנפרד חי רקנטי

רקנטי. מירה הפסלת־קולנוענית
 האשה. את זיהו מקרוב אותם שבחנו מי
 לשעבר ,43ה־ בת לניר ניבה זאת היתה

 יצחק שר־הביטחון של המדינית היועצת
מרכזי תפקיד מילאה לאחרונה ועד רבין,

ן סוף ו ז אי
 חוסר־איזון היה המצליחה מש בלהקת

ארוכה. תקופה שנמשר רומנטי,
 מיכל — בנות משלוש המורכבת הלהקה,

 גמליאל ויסמין טננבוים מירי נחמן,
 גברי אצל גרולה בפופולריות זכתה —

 בשם קבוע חבר ויש היה נחמן למיכל הארץ.
 למירי מחשבים. לענייני מרצה עוזי,

 נבו, יועד בשם קבוע חבר ויש היה טננבוים
 רק וטכנאי־הקלטה. מעבר־מוסיקלי גיטריסט,

חבר. היה לא ליסמין
 רצו נורא וכולם בעיה שהיתה מובן אז

 שוויים ירגישו שכולם כדי חבר, לה שיהיה
בכל.

 24ה־ בת האכזוטית יסמין קרה: זה ואכן
להופעת הלכה

 חזה, עופרה הזמרת עם בקביעות העובד
 שבו בפסטיבל־טוקיו, עופרה את ליווה והוא
 אלה בימים ממש הראשון. במקום זכתה היא
 המוסיקלי באירוע עופרה עם נמצא הוא

 פסטיבל — בניו־יורק ביותר החשוב
 מבקרי־מוסיקה אלפי לפני הנעיר המוסיקה

 זה וכל מעולם־המוסיקה, ואנשי־תיקשורת
 עופרה אם בניו״יורק. פאלדיום במועדון קורה

 רק בלבן, אורן בזכות יהיה גם זה תצליח,
 החברה לו מחכה בארץ שכאן שיזכור

 לגלות שמחה מאוד אני אופן, בכל האוהבת.
מנגו. בלהקת איזון יש שכעת

לניר ניבה
להצניע ניסו

 שחור. חתול שם עבר עכשיו כתר. בהוצאת
 של אחותה וגם עין־החורש קיבוץ בת גם היא

 למיזרחן הנשואה סנונית, מיכל המשוררת
אלפלג. צבי

 הראשון, בעלים. שני היו לניר לניבה
 אטינגר, עמוס של אחיו אטינגר, אבישי

שמ פלבסקי, מאיר הפרטי החוקר והשני,
 על בקנאות שומרת היא ).12(בת לה יש מנו

 העובדה את מסביר אולי וזה הפרטיים, חייה
 על־ידי כשזוהתה בנוח לא מאוד חשה שהיא
 הזה, הרומנטי במקום כשישבה אנשים, כמה

הבנקאי. בחברת

!יוסי,)******* **י־י׳יס״

גלית לכבוד ״מעריב״ של מיוחד גליון
המנמים אורחים 700־1 חלר אלף 100

 הרגריים
המדינה שר

 בכורה נערכה האחרון החמישי ביום
 בהפקתו אילת, חוף צבאי חאר לסרט ארצית

ערן. דורון של
 לכם להגיד רוצה אני ממשיכה, שאני לפני

 במפיק־הסרט, למוות יורה היה מישהו שאם
 כדי זה בבית־המישפט. זכאי יוצא היה הוא

 מה לא זה אבל הסרט. רמת מהי תבינו
אותי. שמעניין

 השח־ הסרט, בגיבור התעניינתי דווקא אני
בי קן־בררן  שבא לילדים, ואב הנשוי גל, מ
 בשם משגעת לחתיכה צמוד כשהוא לבכורה

 של ■״הרגליים בתואר שזכתה יוגב, ענת
 ועוד חודש לפני שנערכה בתחרות המדינה״

 מפוארת בסוויטה התגוררו שהם לי נורע
מדי יותר היה כבר וזה שלמה, המלך במלון

 באותו מקופח. ירגיש לא אחר שאף כדי האחרת, ללהקה גם לשלם
 העניין שאת גיליתי ועוד משה, חיים הזמר במסיבה הופיע גם הערב

 זאת העושה קיפנים, עמנואל הצייר־גרפיקאי יזם גליון־העיתון עם
 מחו״ל הטיס העשיר שהמארח לי גילו וכן מעריב, העיתון עם בשיתוף

 מפוארים. במלונות אותם ושיכן ונכבדים, אורחים עשרות חשבונו על
 לפחות. דולאר אלף 100 בסביבות בוודאי עלה הזה היוקרתי האירוע
במצוקה. כיום חיים כולם שלא לדעת טוב

גמליאל יסמין
קבוע חבר

גל ודובי יוגב ענת
ופררים בחדרים סוויטה, באותה

 דרינג״דרינג שעשיתי כמובן אז בשבילי. גם
לבררן.

 מהעולם המרחלת זאת דובי. ״שלום
הזה...״
שלומר?" מה ״כן,
 של הרגליים עם רומאן לר יש זה, ״מה

המדינה?"
 אני הייתי שבה בתחרות, היכרנו הלוואי!

 שושן ואילנה מאחר הזוכה. והיא השופט
 לאילת." איתי לבוא לה הצעתי אז איננה,

 בסוויטה?" ביחד גרתם ״אבל
 נפרדים." בחדרים אבל ״נכון,

 ביניכם?" כלום היה שלא בטוח אתה ״אז
לא!״ ״לצערי,

 בסרט הצלחה לד שתהיה לפחות אז ״טוב,
החדש!"


