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 ונה תיקווה וברי
 השנה רקואח
1984 הבאה:

 באותו ירדה לא טיפת־גשם ףא
 לב את לשמח מהשמים לילה

 נפל כסף של מטר אבל החקלאים,
 חגגו אשר רבים, חוגגים של מכיסיהם

 הרבה ובלי ,1983 שנת סיום את
 האזרחית השנה את קיבלו בלב תיקוות
החדשה.

 ואיזון הקיצוצים חסרון־הכיס,
 שסיים בלילה הורגשו לא סל־הקניות,

.1984 את ופתח ׳83 שנת את
 בבתי־מלון. נערכו מפוארים נשפים
 אנשי חגגו בתל־אביב בהילטון
 ישראל, של הדיפלומטית המושבה

שכללה מפוארת ובסעודה בריקודים

ודא שדו□ :1983

קולנועית:*״!גג נשיקה
 את הורידה רחל רחל. לאשתו נושק גולן, פנחס ג־ג,

הוא בבעלה, אחזה חצות, לפני דקה המישקפיים

 לאשתו. נשק בחצות ובדיוק פיו את ביוון התכונן,
 ובירך החדשה השנה פתיחת על גולן הבריז אחר־בך

 קישון ואפרים גלובוס יורם משמאל: הנוכחים. את
החדשה. השנה לקראת בישראל לביקור שבא

 סול, דג בקר, ניתחי כמו מעדנים
 סוגי שני עוגה, שקדים, עם ברוקלי

דינור, זיקוקי ולסיום שמפניה יינות,
 ההכנסות לזוג. דולר 130 עלה זה כל
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וראייטי. למועדון קודש היו
 ולילה לילה אלף נקראה התוכנית

 אגדת נקרא שהוגשו המעדנים ואחד
שחרזדה.

 המושבה חגגה אסטוריה במלון
 היה שם וגם בישראל הבולגרית
 עלה כרטיסים זוג מרומם. מצב־הרוח

קבארט להקת שכלל דולר, 100

 שלא ולאלו מבולגריה, שהגיעה
 שהלהקה הובטח בולגרית יודעים
בעברית. גם לשיר יודעת

 בתי־הקפה היו דיזנגוף באיזור
 צופרי פקוקים. היו והרחובות מלאים

 נוספות, שעות עבדו המכוניות
 למיגרשי־חנייה הפכו והמדרכות
 השתרכו ארוכים תורים למכוניות.

 שם דיזנגוף, רחוב של הצפוני באיזור
 שולחנות שיתפנו וחיכו האנשים, עמדו

 ארוחת־הסיום את לסעוד שיוכלו כדי
 הוזמנו מהמיסעדות בחלק .1983 של

מראש. מקומות
 ברחוב אשר החתונות באולמי

 החוגגים קיבלו בתל־אביב, המסגר
חיים הזמר בפי המושר בשיר השנה את

 מכוונים שהיו מהרמקולים משה.
 לעדה. לעדה, משה חיים שר לרחוב,

 הכוכבים הם תבורי ושימי הוא
 רבבות האולמות. של האמיתיים

 ולשמוע לראות רק כסף שילמו חוגגים
הזמרים. שני את

 2500 זוג כל שילם לחיים, באולמי
 האמנותית התוכנית תמורת שקל

בלבד.
 שילמו הסמוכים דליה באולמי

 ארוחת־ערב שכלל כרטיסים זוג עבור
שקל. 5500 עוף׳׳, ״רבע בסיגנון

 היו ביפו, המסגר, לרחוב דרומית
 עטויי אנשים גדושים מועדוני־הלילה

 נובמבר במועדון ויהלומים. פרוות
המקום: בעל אמר איש. כאלף הצטופפו

$0


