
 הסתערות
דוגמנית ער
 והאירועים הקונגרסים אולם פתיחת

 אירוע היתה שבנס־ציונה ויטראז׳
 מוזמנים, מאות נכחו במקום מאכזב.
 והרבה וצבא משטרה קציני ביניהם

ה מקומיות. וראשי־מועצות עסקנים
ה אך דלה, היתה האמנותית תוכנית

 התרכזו והחוגגים מעולה היה אוכל
 רחבה. ביד להם שהוגשו במטעמים

 בדיחות מיספר השמיע הערב מנחה
 שהפגין היחידי המעניין והרבר תפלות

 הגשש את שהזכיר שלו, הקול היה
 בן שמוטקין שמואל לוי. שייקה

 נכד שהוא המקום, מנהל ,34ה־
 סגן־ את פגש מתיישבים, למישפחת

 בגולני, סמח״ט יצחק אלוף
 על תורם שהוא חגיגית לו והודיע
גולני. לפצועי ערב חשבונו
 התצוגה, מנחת שהיתה דולב, ענת

 מסלול לפני האולם במרכז עמדה
 בקולה להתחרות ונאלצה הדוגמניות,

 ארוכה היתה התצוגה הגדול. ברעש
בא הגיבו הרבים והאורחים ומייגעת

 שחלפו ולדוגמנים לדוגמניות דישות
 יפה כה שאולם חבל כמה פניהם. על

משעמם. כה בערב שעריו את פתח
ך 7111 ן ן  בחיי■ חדשה חתיכה היא שמאל) כצד (בתצלום ק1ך

כתבת■ דוגמנית. של לקאריירה ששואפת הלילה, 11
המיקצועי. בתחום אותה מקדמת הכוס) עם רובין(בתצלום בילי הספורט

0*17*71377 בשרים תאוות
 את האילתי נפטון במלון לחגוג כדי הדרומית לעיר ירדו תל־אביבים עשרות

 משגע למסע־תענוגות נהפך כנשף־התרמה שהתחיל מה ביד. יד אגודת של הנשף
 לא השניים המלון. מהנהלת גינסברו. וצפריר כץ אלית על־ידי שאורגן
 לשתי אוטומטית שהתפלגו האורחים על האירוח ישפיע כמה בנפשם שיערו

 בראש שתאוות־הנקניקים ואלה מעייניהם בראש שתאוות־הבשרים אלה קבוצות.
 מרכלים כשהכל מרעותה אחת התבדלו הקבוצות שתי שלהם. סולם־העדיפויות

כולם. על
 שהיתה בחליפת־סריג האגודה יושבת־ראש חושן שלי זכתה ההגרלות בערב

 עורך־הדין ובעלה אבידן ברוריה העיתונאית לכן. קודם משאת־נפשה
 מריאן. באשתו התמקד נלסון רפי גימנזיסטים. כזוג התלבלבו בריר אברהם

 היה רזניק שמוליק הדוגמן ביניהם. היחסים התקררות על שמועות והזים
 טמיר ואנבל אמיר שלומית והדוגמניות התל־אביבית החבורה של נער־התפנוקים

אותו. לפנק הפסיקו לא

 נתנה באילת, הים־התיכון מועדון מנהלתדה־מוטה דודו
שנער במסיבה וריקודים שירה של הופעה

צעירה. בחזות ביותר מרשימה היא המתקדם, גילה למרות במועדון. כה

ף י י |1ק 111 1ה | | ך  בערב־ מהממת בהופעה אנגליה רקדנית ך
במ שיבא החדש הדיסקוטק של הפתיחה ן/

פה. ופעור נדהם הקהל את הותירו וחברותיה קייט שלמה. המלך לון

! □11 ד ה  ביותר ידועה ודמות באילת, המלונאים מוותיקי 1ד
1 / | #1 1 #  הציירת רעייתו בחברת בא המקומית, בבוהמה #|

בקהל. צופים כשהם באולם־הנשפים שקטה פינה תפסו השניים אביבה.

1 1 1 1 1 1□ * 1 1 1 1  דוג- וכעת תאילנדי, בבוקס אלופת-אירופה "1
של בחברתו רקדה בארץ, ושחקנית מנית 1 11 #11 1 1

באמנות-הלחימה. מיומנות הערב במהלך שהוכיח רזניק, שמוליק הדוגמן
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