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 של הברתו היא אדלר באילת. ותגוררת
 ושפר.ש ספיראל מבעלי שהוא דיין, יה

חודשים. חמישה בעוד הצבאי שרותה
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לטרף
 היו צחוק והרבה אמיתית שימחה

 כבר שבטאבה. סונסטה אביה במלון
שהמ לראות היה ניתן למלון בכניסה

 מכוניות עשרות תל־אביבים. מוצף לון
הר את מילאו ואאוד׳ ב־אם־וו סרצדס,

 עשרות התרכזו המלון של בלובי חבה.
חוו ושוחרי שימחה אוהבי תל־אביבים

 נתן דקל שי הזמר לאות. וחיכו יות
שחיפשו. מה את להם

 מרץ בעלת חתיכה הדוש, יפה
 החברה כולם. את הציתה בלתי־מ־לה,

 לא כפיים. ולמחוא לרקוד לשיר, החלו
 סוערים לבילויים הכוחות היו לכולם

 בציבור השירה לאחר כאלה. וקיצביים
 מהאורחים חלק ירדו המלון של בלובי

 הריקודים החלו ושם הדיסקוטק לקומת
במיוחד. מסעירים היו שלא

 גם עצמה על חזרה הזאת השימחה
 אלי־ אילן העסקים איש השני. ביום

 טקילה בקבוק בלובי הזמין עזריב
 שעמדה החבורה כל את משקה והחל

 הכוסות את הקפיץ הוא לבאר. מסביב
 אחת מסביב. אותן מחלק והחל הקטנות

 המידה, על יתר ששתתה האורחות,
 לא אך המונית, אורגיה לכולם הציעה

הת־ האנשים העניין. על קופצים היו

 לחוביץ חניה(מימין). וחברתה לחוביץ(משמאל) יונה
 בהתאם זה היה פעם בכל תלבושות. מיספר החליפה

בשחור. היו שלה התלבושות מרבית האירוע. לאופי
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התל־אביבית אשת-החברה היו כנגדו עזר המלון. של

 ושיע- רקדהההש ינה
 כל את שעה

 ירדה מכן ולאחר הלובי, יושבי
בדיסקוטק. הריקודים להמשך
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הפ לא היא שבחבורה. המעודדות בין היתה בהווה

 למעגל הצטרפה ואף כפיים למחוא לשיר, סיקה
(ב לחובר שולה חברותיה אליה הצטרפו הרוקדים.

מאחור). גוטמן(במרכז אתי והאופנאית ובתה מרכז)
 ליצור וניסו חבורות־חבורות רכזו

שימחה. של אווירה
 מהאורחים חלק ירדו הערב בהמשך
 שהגיל בילדים מלא שהיה לדיסקוטק

 היו .14 על עלה לא שלהם הממוצע
שהת המלון אורחי של ילדיהם אלה
 מורה ורק הדיסקוטק בקומת כולם רכזו

שם. חסרים היו ומדריך
הת בערב: נראו ובנים אבות הרבה

 עדי ובנו שטראום מיקי עשיין
 איתן לשעבר הדוגמן בגפו. שהגיע

וא בארצות־הברית המתגורר מחובר
 בנו ליבאי, דני מחובר. שולה מו

 עם בא ליבאי, דויד חבר־הכנסת של
 יונה אשת־החברה חברים, כמה

 רק ונראתה בערבים נעלמה לחוביץ
 הגיבה היא הכל לשאלות היום. במשך

 כתמיד. מיסתורית ונשארה באדישות
הסתו המלון של קצין־הבידור ינוקא,

כת על טופח כשהוא האורחים בין בב
 אותם ומברך מכאיבה בעוצמה פיהם

 איציק איש־העסקים החג. בברכת
הנוכ אחד עם התערב אלקולומברי

 אשתו את לשכנע יצלץז הוא שאם חים
במת ממנו יקבל הוא אלכוהול לשתות

 מכיר שאלקולומברי כנראה אופנוע. נה
הפסיד. והמתערב אשתו את

ח | ך1ח | |1  יאלו איש״העסקים של הטמפרמנטית רעייתו 1ף1
1 /1  הציירת. דקל אביבה של בחברתה ישבה שביט, 0 ■2111 11 1
רוקדת. ברנד, דני של 14ה״ בת בתו משמאל), (בתמונה ברנר שירלי

אב. ־1ה11 פתב: הלי ם: או דסה אלי ציר


