
:־נ חבורים שימי
ציון. מלי ידידתו עם משוחח שהוא

 פלד נילי חברתו ברקן, יהודה
 בשולחן ישבו מדינה אביהו והזמר
 שימי הזמר עם בדיחות והחליפו אחד,

 בנימין(״פו־ חבר-הכנסת תבורי.
 איש־ בחברת ישב בן־אליעזר אד״)

 איש־ אוחנה. שמואל העסקים
 ישב מיזרחי בצלאל העסקים
 מרדכי איש־העסקים של בחברתו

 קצת שנראה צרפתי, (״מנטש״)
 לחצו השניים אותו. מהסובבים מנותק

בשלו לדרוש שבאו רבים נכבדים ידי
מם.

 הריקודים החלו חצות לקראת
 לפעם שמפעם חיה, תיזמורת לצלילי

 חופני אחר. זמר אותה מלווה היה
 הם גם היו שרעבי ובועז הגדול

 ההופעה לאחר שהופיעו. המבצעים בין
 העיקריות, המנות את מגישים החלו

 במקביל, תואמים. משקאות בצירוף
 רבים, אורחים עוד לזרום המשיכו
 צוות־ההס־ אחרים. מעיסוקים שהתפנו

 של הפקה אפילו מבייש היה לא רטה
סרט.

 אלו בימים העובדת קימחי, כולם. *עם
 כל לו שאין אשדות, יוסי השחקן עם ף

משמאל). (בתצלום צוקר אביטל הנית

 המעצבת את פגשה מימין), (בתצלום
 וה־ ,מלונדון ששבה פרנקפורט, דורין

משמאל). (בתצלום שטרק אורי המארח
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 ומרבית ביפו, אריאנה מועדון של ליס
 הופיעו המיזרחיים והזמרים האמנים

 כדי כולם באו הפעם במועדון. אצלו
 האוכל כמויות בשימחתו. לשמוח

 היו השולחנות, על שנערמו האדירות,
 החל מנות, עשרות שם היו מדהימות.
 ומיני דגים בביצי וכלה מסלטים,

 מטוגנים מבושלים, צלויים, בשרים
ואפויים.

 שוני שערך הבת־מיצווה מסיבת
 כמי־ היתה עינבל לבתו גבריאלי

 מסיפורי־אלף־לילה הלקוח שתה,
 לאירוע, הוזמנו אורחים 600 ולילה.
 ברמת־ מפואר באולם־חתונות שנערך

הבע־ הוא ,34ה־ בן גבריאלי שוני גן.
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ישר. רקד משמאל), אורגול(בתצלום נוזום בכתיבה. לעסוק מתכונן פואד

 שומ־ ,שולמו יהושפט הפלסטי המנתח
 אורי בנו ועם לשעבר בעלה עם טובים ז

שונים. באירועים כבן־לוויה לה שמש
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