
 חיפשה שם בשדה־בוקר, הטבע,
ס חדשים צמחים • • הפ ביפו ׳

 מוסיקת את גלי־צה״ל אנשי סיקו
והק בלילה, וחצי באחת הדיסקו

 סגן ראשי, חינוך לסגן־קצין שיבו
 עם שישב גלכוע, גידי אלוף

ה שירי־מולדת• ואירגן אקורדיון
בש שם זרמו והמשקאות אוכל

ראי הברזילאים אצל פע
 דוכי גלי־צה״ל, איש את תי

 אשתו, עם הבמה על עומד לנץ,
מו בכלים ניגנו ושניהם דורית,
 לקצב לי, בלתי־ידועים סיקליים

•6 הסמבה של הסוער  בכפר- •
ש אנשי־בוהמה, לי הבטיחו מעש

 לשיר יתחילו בבוקר חמש בשעה
המשיכו ובינתיים שירי־מולדת,

ה מן חלק למקום. לזרום אנשים
 בלתי־מוכר בהחלט היה אורחים

 אך למארחים, גם אלא לי, רק לא
רק לשמוח. לאיש הפריע לא זה

או שהוא לי, הסביר בנאי נכרי
יו אינטימיות מסיבות הב
$• תר  היו המסיבות בכל 3.

 הדימיון כיד מחופשים האורחים
ביו לי שחסר ומה עליהם, הטובה

 שלא פטישי־הפלאסטיק, היו תר
• בשטח נראו • € ׳  גלי־ אנשי !
ב שלהם המסיבה את עזבו צה״ל

 הצליח זה שהפעם טובה, הרגשה
לי סיפרו הברזילאים להם

 מסיבת״השנה זו שלהם שהמסיבה
 חיים את 9<3ו$ו בתל־אביב

 בתוך לראות אפילו הצלחתי לא
הסבי אורחיו אך הזה, הדוחק כל
ה שכל העובדה אף שעל לי, רו

 מעולם המוניות, הן שלו מסיבות
אנשים. הרבה כל־כך שם היו לא
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דורון. שרה התחנה, דוברת עם גלי״צה״ל, של במסיבה

ה מפיק הוא ארוך, אף עם לפחות אופינוקיו
(״לאצו״), אליעזר בגלי-צה״ל, תוכניות

השנייה. בקומה שחגג אילנית, הזמרת של אחיה שהוא דר,
תיסלם אוננת

שדה יושי תיסלם,

 דורין הזוג היוו
 איש עם האופנאית,

ביגדיה את אלה בימים מתכננת שדורין

ך [  ח של אשתו (מימין), שריד דורית הן ז1!1ך1ך
 ח של אשתו יעקובי, ונלה שריד יוסי 11111 ■111
בריקודי השתיים עסקו בשיחה, עסקו הבעלים בעוד
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עקובי
הכנסת נשות

;הד\ל־דל;רג* בנינה וק למה
בכפר־ במסיבה (במרכז), אולמן אתי יועצת־היופי,

 הון. לביאה סוכנת־השחקנים עומדת לידה מעש.
 שהפגינה בשימלה באה אך התחפשה, לא אמנם אתי
בריקוד. כושר הפגינה ואף והחטוב המלא גופה את


