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יצחקי. איריס החיילת הדוגמנית אליו נצמדה במסיבה ויגלד. רונית עם
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הלא״אירופיים. החיזורים את דחו השתיים (לצידה). באומגרטן דניס

 שנראו האמיתיות היפות אחת ,22 בת עתודאיתזיו רווית
 מוטי הדוגמן עם רומאן שניהלה רווית במסיבה.

אקדמיים. בלימודים וממשיכה בקרוב, שירותה את מסיימת הורנשטיין,
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רצעירי
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 פתחו — פלוס חצות — הערב את
של במסיבת־יום־ההולדת הבליינים

 שנערכה הפתח־תיקוואית, זיו רווית
 האורחים החבע־הדרונו׳. בדיסקוטק

 והדיסקוטק הבר את שגדשו הרבים
 שעה במשך הקומות בין וטיילו רקדו

 לא בציבור מוכרים פרצופים שלמה.
 יכולים אלמונים גם אך שם, נראו

 בדיוק סכס־אפיל, ובעלי יפים להיות
 בעצם שהם והיפים, המפורסמים כמו

 כב־ מתחזים רק אלה לא־יפים, מאוד
 היפה ארץ־ישראל בקיצור, אז אלה.

 הדרומי ברובע התרכזה והצעירה
שלה. בדרכה והשתעשעה

הע בהמשך התרחש הגדול האקשן
 נער־ בר־נס, אודי ימית. במלון רב

 אבל 21 בן רק שהוא מקומי, שעשועים
 לאנשי״ כמו ויחסי־ציבור קשרים לו יש

את פתח הוריו, של בגילם מיקצוע

־*■־.52£ מארש שחנה
לשעבר. הדוגמנית את זיהו לא הנוכחים חברתי.
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החוגגים. לא אן אותה, מזהים העיתונאים בות.

בב וליהנות לבלות לו מפריעה אינה

:3 רוביות״ אסף
קפח בבתי בחברתו לבלות הנוהגים

 והמונית גדולה במסיבה עונת־החורף
 ססס, הרבי התל־אביבי בדיסקוטק

ימית. שבמלון
 את שאיכלסו מבלייני־העבר, הרבה
 וביניהם בהמוניהם, הגיעו המועדון
 עורן־הדין גדלדמן, דורון היהלומן
 של לשעבר בעלה רכס, ראובן

 עם שרקד אורדן, חנה מלכת־היופי
 וייסברג, נ׳קי של ההולנדית חברתו
ברור אשת־החברה הקימקום. מבעלי

 הדוגמנית של בחברתה באה צוורן יה
 שגילגלה מארש, שרונה לשעבר

 יהושפט הפלסטי המנתח עם שיחה
שולמן.

 רקדו, קצת האלה הנכבדים החברים
שרי ביפות, הביטו ובעיקר שתו, קצת
ברחבת־הדיסקוטק. חפו

 ולפי מצב־הרוח לפי לשפוט אם
 ניתן במקום, שהיתה החושניות אווירת

 וחברתו, בר־נס שאודי לחזות אולי
 דרור, טובי המרשימה הדוגמנית

 היחידה הבעיה בחייהם. מהפך יעשו
 מרי שיותר היא לרבים, שהפריעה

 אווירה ויצרו המקום את גדשו אנשים
 עושה היה אחר מינון שוק־בשרים. של
ואותנטי. מיוחד למשהו המסיבה את
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