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ציונה המעצבת של בחברתן רקדה סימון, נינה עם עה

 הזמרת מימין). (שניה גלית וכלתה טוכטרמן(מימין)
 ארגז(בצילום נורית שלה. הריקוד בסימון הדהימה
רבה. תשומת״לב משכה בקבע, קצינה מימין),
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 כפקידה שהתחילה כץ, מנפרד של
 הח־ הגוף בעלת תמיר, מעסקיו. גדול

באירוע. היא אף שנכחה 6ה״ בת אורלין

 שה־ לאמר אפשר הזה הערב אחרי
 במסיבה זאת. עשה אמיתי זמן דיסקוטק
 האחרון חמישי ביום שנערכה הגדולה,

 היתה מלונדון, בוי אופנת לכבוד
 לטוב, הזכורים הליקזויד. שימי תחושה
 האנשים, של הנכון המינון חוזרים.

 את עשו והמוסיקה האווירה בתוספת
 כזה קהל נראה לא רב זמן זה שלהם.

תל־אביב. בדיסקוטק
 האופנאית נראו ברחבת־הריקודים

 כשהם ופמלייתה טובטרמן ציונה
 דידי זמרת״הג׳אז של בחברתה רוקדים

 רקדה מהם רחוק לא ברידג׳ווטר.
 גם יובל־ג׳ונם. תמרה המעצבת

בחב שהגיע קראום, שמוליק הזמר
קוכלר, וחנה כהן מאירה של רתן

 הוא וגם אדיש, להישאר היה יכול לא
 ראובן איש־העסקים לריקודים. נסחף
הדוג של בחברתה הוא אף רקד כץ

מור. כינצ׳י מנית
 נראו הקומפלקס של אחרים בחלקים

וב־ בבר בקצב. מפזזים כשהם צעירים

 להמשך תוכניות נרקמו חדר־הוידיאו
הש לקראת לשיא הגיע הערב הלילה.

 מפוצץ כבר היה כשהמקום וחצי 2 עה
לחז האות היה הזה הערב אם באנשים.

 הבל־ אז הליקחיד של הזוהר לימי רה
שלהם. המיקדש את מצאו יינים
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בארץ. המפורסמות מהדמויות לאחת בעתיד אותה יהפכו לוודאי שקרוב
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מיוחדת. קטיפה בתילבושת באה טוכטרמן למישפחת בשכנות
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