
 מגנים זכרוני מירי של חבריה שכל השם הואדינאמיט
 ללא- שעות חמש במשך רקדה מירי אותה.

 חיים עם רקדה הפעם לריקוד. אחר אורח הצטרף פעם כשבכל הרף,
הסוער. מהריקוד מירי מאשר יותר מהר שהתעייף קולנוע, איש מוצ׳ניק,
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 עיריית־ ראש של בנו מהנדס, צחר, לחנוך נשואה מיקי סביבה. ששמעה
מירי. ־של גיסה זכרוני, רפי מאחריה, צהר." משה לשעבר, טבריה

 בעלה, של לאורחים ארוחות־ערב
 חולצות תהיינה שתמיד דואגת
 ובכלל בארון, ומגוהצות ,נקיות

 כמר רבות ראיתי שלא אשת־חיל
תה.

 ״יט״יייגחימ *ייי5-,!*8*****ע*86#ו:
 שור מזל בני את שמאפיין ״מה

 והם כוח־התמדה להם שיש הוא
התכו את יש לי לעבוד. אוהבים

מירי. אומרת האלה,״ נות

ס
בורסה
ופוליטיקה

 שור מזל בת היא עדית ם י*
 קאריירה יש לה גם אופיינית. ו*

 שני לה יש ציירת, של פורחת
בעל. לה ויש 4ו- 8 בני ילדים,

 לקיצור ניתוח עברה שהיא אחרי
ונר מאוד רזתה גם היא המעיים

מתמיד. ויפה רזה אית
רק ואבי עדית של בדירת־הגג

 על חובבי־הדיסקו האורחים כל דו
ש אלה ישבו הדירה ובתוך הגג,
 השיחות וחובבי חובבי־הזלילה הם

 אברהם עורד־הדין הארוכות.
ה אשתו עם למסיבה שבא בריר,

 שוחח אבידן, ברוריה עיתונאית,
 רציניים. נושאים על הערב כל

 איש אני להתהולל, בא לא ״אני
 הוא ״כן, בריר. התלוצץ רציני,״

 ועל הבורסה על הערב כל שוחח
 אשתו, עליו העידה פוליטיקה,״

רקדה. ולא אתו שישבה
 ההופעה אחרי באו רבים אמנים

 סיני ואריק כספי מתי — שלהם
ו ברקן יהודה באו ואחריהם באו,
על לדבר שלא בן־ישראל, דני

 וילו־ שמואל והשחקן גלעדי מוטי
מ רקדנים אירח גם הבית ז׳ני.

אפ משה של ודממה קול להקת
 פאנק, שאבי משום זאת כל רתי•

 מכון בעל הוא עדית, של בעלה
רקד הזמין הוא יוצרת, לתנועה

עו עדית גם למסיבה. רבים נים
כ לה המשמשים רקדנים עם בדת

לעבודותיה. דוגמנים

 להשתתף החליטה לירז, תה ך*
 הלך הקטן בנה בעוד במסיבה,

 לא הם גם מירי של ילדיה לישון.
 החיילת, ובתה המסיבה, על ויתרו
בעוד האורחים, כל עם רקדה טיבי,

 גם מסתובב ,14ה־ בן שרון, בנה,
 לפנות בארבע רק במסיבה. הוא

 קצת לנוח לשכב שרון החליט בוקר
בבית. הפנויות המיטות אחת על

ה השעות עד נמשכה המסיבה
הט המישטרה הלילה, של קטנות
 אחת פעם פעמיים. רק אותם רידה
 אחרי באחת המישטרה באה

 רעש את להנמיך וביקשה חצות,
 באה היא שנייה ופעם הרמקולים,

נוס בפעם וביקשה וחצי בשלוש
הרעש. את להנמיך ואחרונה פת

 בזריחה כולם חזו בבוקר בחמש
לבתי סוף־סוף והתפזרו הגג, מעל
המסי את מתכננת כבר מירי הם.
הב בשנה יום־הולדתה לכבוד בה

 לקראת קצת לנוח מנסה ואני אה,
 הולך הוא שגם יום־העצמאות,

במסיבות. משופע להיות

גד מיקצועית
ושחק< רקדנית שהיא אלדור,

זכרוני, אמנון עורך״הדין מירי, של בעלה הוא
 עם שוחח ובעיקר ברוקדים צפה אך רקד, שלא

עבודה. בענייני לרומניה השבוע לנסוע עומד אמנון לרקוד. רצו שלא אלה
 אליס היאתיירת

 א שבאה פילד,
מארו קצר מישפחתי לביקור

האד הפגיןבתנועה אדריכלות
ישראל ריכל

לרקוד. חדל ולא מרומם במצב־רוח שהיה גודוביץ
 ספי הזוג הםצוותיהאוויר

ודוג! אל״על דיילת
קיבו> חבר שהוא טייס, פרידמן, דודי חברה, עם
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