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ך 1ך1| ת ת 1\  המצ־ הישראליות מהדוגמניות אחת היא 17ה־ ג
בשורטס הגיעה היא הפתיחה למסיבת בחו״ל. ליחות 1^11 #111

בה. כשפגש אל־על אותה הניף הסינרמה, מבעלי מאנה, רוני מגינס.

 ת1ר!ומ
ש וכאבי רא

 הפתיחות אחת ספק ללא היתה זאת
 בתל־ באחרוגה שהיו מלבבות היותר
 וביניהם צעירים חברים שלושה אביב.

 דיסקוטק־ פתחו בוצר עופר הדוגמן
 סק״. בשם העיר בדרום ענק מועדון
קו־ קומות, שתי על המשתרע המקום,

 הכיל מרווחת, וקומת־גג מת־ריקורים
 ולהיראות. לראות שבאו צעירים מאות

 צעירים של, הבלתי־נגמרות הכמויות
 הקומות שתי בין במדרגות וירדו שעלו
ראש. כאבי להרבה גרמו

 משפחת מבני כמה נראו בקומת־הגג
 של קרובי־מישפחתו המפורסמת, עטרי
 במקום. השותפים אחד עטרי, אבי

 כל האם הבאים. בימים יהיה המיבחן
 יבואו לפתיחה, ובאו שטרחו הצעירים

 עבור לשלם יידרשו כאשר למקום
הכניסה?
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 ליזה הספרית של 21ה״ בת בתה מעצבת־השיער, ¥1|1ך* ך
#11 11 1  הדיסקו בביצועי החוגגים את הדהימה בביוף, |1 -1-

מרשים. מישחק בכישרון גם ניחנה אמה עם העובדת בביוף שלה.

ך  אבידן־ ברוריה העיתונאית של בתה ,19ה־ בת ך1ך
הישראלי הדוגמן ידידה, את במסיבה פגשה בריר, 1 1^

ברוקדים. צפו והשניים (לצידה), רפאלי עופר באיטליה
שהן
המתגורר

מסיבות
מצומצמות

נע וחוויות משתתפים רבת מסיבה
 האי־ בדיסקוטק השנה ראש בערב רכה
 ביניהם אורחים, מאות ספיראל. לתי

 עד במקום רקדו תל־אביבים, עשרות
 השימחה, הבוקר. של הקטנות השעות
הס בוקר, לפנות 2 בשעה שהחלה
האי כשהשמש בבוקר, 6 בשעה תיימה

 שנשקף המשגע והנוף המיפרץ את רה
 החוגגים אחרוני את הותיר מהדיסקוטק

פה. פעורי
 משכה יומיים, שנמשכה המסיבה,

 התרכזו העליונה בקומה רבים. אליה
 ביפהפיות שהתעניינו המבוגרים־יותר

 שם. שהסתובבו הצעירות האילתיות
 התל־ מעצב־השיער נראו החוגגים בין

 כמה עם שהגיע מרסיה מישל אביבי
 דיים. מיטה ושחקן־הכדורסל חברים,

הת ואן־קוטהם ג׳ינו מאמן-הטניס
 בשם מקומית יפה עם בשיחות עמק
סונגו. אתי

16ה־ בת מוזם גלית הדוגמנית

 ספק וציחקקה, חברות כמה עם ישבה
 של לעברם במבוכה, ספק בצחוק

 העסקים איש אליה. שחייכו הגברים
ברוק לצפות העדיף איינהווץ דורון

 תל־ חתיכה אליו כשצמודה דים
 הגיעה פלאטו־שרון אנט אביבית.
 היא אך חברות, בשתי מלווה כשהיא

 לאתר־בילוי ועזבה רב לזמן נשארה לא
אחר.

 יואינג, המכונה אליעזרוב. אילן
 ולאחר רקדו, בוטבול אני וחברתו
 שבחבורה הצעירים אך עזבו. כשעה
 משה המאוחרות. השעות עד נשארו
 בריקוד נסחף המקום, מבעלי אחד דיין,
 לו והיתה חברתו עם שעות במשך ופיזז
 פרש הוא החג לפני יום טובה. סיבה

שותף. רק ונשאר המקום מניהול
 המצטלמת תל־אביבית שני, ורד

 כשמתחשק סטודנטית וגם לפירסומות
 הדיסק־ נדב רונן ידידה את גררה לה,

 פעם, ומדי הריקודים, לרחבת ג׳וקי
 ובו פתק קיבל הוא לתפקידו, כשחזר
 האורחים כל לא האורחים. לאחד ברכה
שמו את הדיסק־ג׳וקי יודע כיצד הבינו
 הסתלקו 6.30 בשעה המלאים. תיהם

 במיס־ לבלות והמשיכו החוגגים מרבית
יותר. מצומצמות גרות

אדלר שוון
, מסיימת היא מניהולו. מה זמן לפני

בביוף
שביט. וחסיה

 היפה הספרית
 דג אביבה תיה

פגש הערב בהמשך


