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 ברנדס ננסי המוסיקלי המעבר
במו שלו הבר־מיצווה מסיבת את חגג
 בניהולו. עכשיו הנמצא הסערה, עדון

 שנה, 13 לפני מרומניה שעלה ברנדס,
הרא הבר־מיצווה חגיגת שאת סיפר
 חוגג הוא וכעת פיספס, הוא שלו שונה
 למיקצוע, ועמיתיו חבריו בחברת אותה

מב המיספר את משלש כבר כשהוא
הביולוגי. גילו חינת

 טולדנו, אבי היו האורחים בין
שהו מקיימן וג׳קי תבורי שימי

 וייס ורוני אשרת וקובי פיעו,
תו בלי אי־אפשר וכמובן הופיעו. שלא
 סלאטו־ אנט כמו חברתיות, ספות

 ברק קצת שהוסיפו בקר ומיכל שרון
 ואכלו שרו והאורחים לאירוע. וזוהר
ההם. בימים כמו ממש ואכלו, ושרו

נמדרמת ואקשן

 מפיק־ של בנם שרסשטיין, תום
 והבוטי־ שרסשטיין מיכה הסרטים

 את חגג שרסשטיין, נילי קאית
 מיש־ במסיבה שלו מסיבת־הבר־מיצווה

השמי המסיבה במיוחד. ועליזה פחתית

; שכנא־ תמי ־
 שרפשטיין, ונילי שכנאי רוני מים

בריקודה. האורחים את הדהימה
 לעשרות מקום־מיפגש היתה הזאת חה

דמו נראו בקהל ואופנה. בוהמה אנשי
 עורר־דין כמו מהבוהמה, בולטות יות

 קראום שמוליק הזמר זיו, שימחה
 ברחבת־הרי־ היו השיא ורגעי ואחרים
שא כמו בחתיכות שאוכלסה קודים,

 ועירית ישראל מרת ברקוביץ, נה
מי של חברתו־לחיים השחקנית, שלג

שרפשטיין. כה
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לארץ. התגעגעה אן הצעות, מיספר קיבלה שם מארצות־הברית, חזרה
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רב. פיסי דימיון אין השתיים בין שונים. ובאירועים חברתיות במסיבות
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בחברת המסיבה במהלך ישבה שלה, והעוקצני 1 14 171
בישיבה. גם לרקוד מסוגלת שהיא לסובבים והוכיחה מידידיה, כמה

 המעבד עבור שהוכנה לעוגת״הענק ניגש הזמר,מקייטן ג׳קי
 תווים ועליו דף אוחז הוא כשבידו המוסיקלי,

כבחליל. בו ואחז הדף את קיפל הצלם אליו כשניגש מוסיקליים.
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ארצה. אותה החזירה לבן־זוגה אהבתה אך גרמניים, צלמים מכמה

 מה לברר שטרח ומי רביץ. קובי של
 גילה הסיפור שמאחורי הסיפור היה

 מי עם טוב שיודעים האירוע, שמארגני
 של ששמה ובצדק, הניחו, עסק, להם יש

 החברה של מהשם יותר מושך דוגמנית
לה דאגו הם וכך שלה. ביותר הטובה

 שחורי. תמי של מסיבה שזאת פיץ
 הרבים למוזמנים הפריע לא הבילבול
לחגוג. כדי הרביעית, לקומה להעפיל

 של הדוגמניות חברותיה שם היו
 ובי■ גוזמן סימונה כמו שחורי, תמי

אח נלווים הרבה ועוד גייר אטדים
 מלווה היה רביץ קובי האופנאי רים.

 ומע־ שלו הקבועה בפמליית־החברים
 מלווה היה זיקרי שוקי צב־השיער

שלו. בפמליה

 סי שר
 ,המסיבה
אזל? לעז

 השבוע בסוף שהגיעו רבים, בליינים י
בד סק״ בדיסקוטק שנערכה למסיבה

 מגיעים שהם בטוחים היו תל־אביב, רום
 הדוגמנית של יום־ההולדת למסיבת

למ משהגיעו רק אך שחורי, תמי
 יום־ מסיבת שזוהי להם נודע סיבה

 של הטובה חברתה מינה, של ההולדת
בית־האופנה את המנהלת שחורי, תמי
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