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 ומועדוני־הלי- המיסעדות :איזור

 ב־ מפותל תנועה פקק נוצר ה,
 הרוח מצב אך הסילווסטר, ירב

 טרח לא שאיש לכך גרם המרומם
 שמסביבו, הרבים הנהגים עם יריב

אך הפקק, מן להיחלץ זניסו

ד !׳, )  (מיל׳) האלוף הוא 1 !
1  שהיה זאבי, רחבעם 1 י11

 בקוקטייל ועליז נינוח נמצב־רוח
המצרי. שר״החקלאות של (כבודו

 ב- בית־מלון בכל 999׳ לשווא
ב נשפים כמה נערכו תל־אביב

 תיז־ שונים. באולמות הערב, אותו
 כל את השמיעו רעשניות מורות
 והחוגגים האחרונים הדיסקו להיטי
ב ונשפו נוצצים בגדים לבשו

ל שהפכו נייר, עשויות חצוצרות
אמי שימחה בשעת לאומית אופנה

9 תית 9  הספיקה לא שרון לילי 6
 בבית־המלון בקוקטייל דבר לאכול

ה מרבית כאשר סיומו, עם ורק
 טורפת נראתה עזבו, כבר אורחים

 9919! השאריות מן כמה בתיאבון
 חדש פאב נפתח רוטשילד בשדרות

 ניסיתי כאשר הסילווסטר. בערב
 בלתי־ בצפיפות נתקעתי להיכנס
ה עוד כל החוצה, ובדרכי נסבלת
ה את שם מצאתי באפי, נשמה
 בנעלי־בית ק, פדל יוסי שחקן
 בדרך הוא כי לי שאמר חמים,
 הסילווס־ עם שגמר אחרי הביתה

 מאלף יותר 9919• זו לשנה טר
 קיסר במלון חגגו אילת תושבי
 בחדר־ נפרדות. מסיבות בשתי
 ארוהת־ערב אכלו הגדול האוכל

אח כמנה לאיש. 3,400 שעלתה
 ג׳דקי כמו אמנים הופיעו רונה

 שלו. הבנות להקת עם ארקין
ה על עלתה מאוחרת ערב בשעת

 מארי, בשם אנגליה צעירה במה
 היא שתויה. היתה הנראה שככל

שנמ בריקוד הופעת-יחיד הפגינה
 התמוטטה אשר עד שעתיים, שך
 מישרד־ אנשי 999 הבמה על

 שלהם הברווז את אספו החקלאות
לפתע הופיע ואז הביתה, והלכו

רוקדות רוקדים,
שניגנו תיזמורות לצלילי תל־אביב,

 מסיכת בבל
ב סילווסטר

דיסקו ריקודי

 בחברת־ מזבירח אביטן, זוזבית מימין: רם. בקול
 :משמאל בתמונה מצקין. דריה אצל רוקדת ביטוח,

בתל״אביב. שרתון במלון לבדה רוקדת אשח

יי•• <״ ״״י לירי של זברה ■ -* • י אשתו קיש, לה * • י
לחגוג. באה שגם קיש, מיכאל איש־העסקים יל

אריק של חבר
אריק. של קרוב ידיד והוא שנים לפני בנגב ראשון

•  חם וחשובה חברתית מסיבה בכל בימעט הנראים □ ך
 חיים והשחקן מורתדא סעד בישראל מצריים שגריר ■9
בהשתתפותו. בונד ג׳יימס סרט סיים שם מאנגליה, שחזר
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גי הוא מרציאנו. סעדיה ח״כ
 נגמרה, שהמסיבה להפתעתו, לה,

 ועזב הבלונדית אשתו את לקח
 הסיל־ במסיבת 999 המקום את

 עזבו מצל!ין דריה אצל ווסטר
 אך עייפים הבוקר בשעות האורחים
 הוא המחר כי נזכרו הם מרוצים.

 ״העניים״ 999׳ רגיל עבודה יום
 בדיסקוטק חגגו אילת תושבי שבין

 1,500 של במחיר קיסר, מלון של
 יותר לזזם שיש וגילו לראש, לירות

 ל״עשירים״. מאשר לשמוח כוח
 השני שבאולם שהאורחים בעוד

 בבוקר, 3.00ב־ עזבו המלון באותו
 7.00 השעה עד בדיסקוטק חגגו

 על קפה, להם הוגש ואז בבוקר.
ה בשעות 999׳ הבית חשבון
 בתי״המ־ התחילו המוקדמות בוקר

 ולאותת השטיחים את לגלגל לון,
ו הסתיימו המסיבות כי לחוגגים

 את ולהכין לנקות להתחיל צריו
 999 החדש היום לקראת המקום

השי לכל הצטרף שקוץ׳ אחרי
ה במועדון ששמע באידיש רים

ממאר וביקש התעייף ביפו, לילה
999 הביתה ללכת חיו

 חברתו טיף, שושנה של בתה וינר, שרון היאה ד י היר ת ב
 נמצאת אמה שיף. חיים בעל״חמלונות של

 דומה שרון סילווסטר. למסיבות עימו אותה לקח ושיף בחוץ־לארץ
הרבים. ומכריו ידידיו בפני בגאווה אותה הציג ושיף לאמה מאד

ויחידים זוגות
״אניבוכמן, יזהר הקבלן

 הסיל- בערב הרבות למסיבות באו
 עם רוקדת שי סאלי הדוגמנית ווסטר.

סאלי. הצהירה מסיבה,״ לעוד ממהרת
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