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 ושזי המשזתף מה
 נטרזן שרהילה ברעם,

ינקה של החברים ★ מרדכי? יק

ה ב הל סי סיב מ
 שרון שלו, התגלית עם ביחד השנה תגלית בתחרות זכה עוז מנחם הצלם
 היעודה, בשעה ואכן, למיניהם. המסיבנים לכל למסיבה סיבה בהחלט וזו עוזיאל,
 בתגלית, לחזות כדי הליקזזיד, מועדון בשערי המוזמנים עשרות להם התייצבו

 לא שהוא מראש הצהיר פריאנטה, שימעון המקום, בעל לרקוד. גם וכמובן
 ולמי המועדונים. של פרנסתם בהריסת אותה והאשים התיקשורת, את אוהב כל־כך

 לרקוד יודע שאינו הרקדן כמו נשמע זה שלו, והתוכחה הזעם לדיברי שהקשיב
 היפים למקבצי הפריעו לא שלו דיברי־התוכחה אבל עקומה. שהריצפה וטוען

בריקודים. ולפצוח הדיסקוטק לתוך לנהור והיפות
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מבוקשת. דוגמנית היא וכעת צלמים, לה הכיר רפאלי, עופר חברה,

 למורת־ ,בהזמנות מצוייר היה המכריע ורובם גלים־גלים, להגיע החלו החברה
 גדול דיסקוטק לפתוח עומד שהוא לספר נאות אף פריאנטה בעלי״המקום. של רוחם

ערלות. אוזניים על דבריו נפלו בתל־אביב, כאן, אבל במנהטן.
 בפוזות האחרונות השנים של התל־אביביות התגליות כל השתוללו בדיסקוטק

 אחדים על המקלה עובדה שחורים, לבושים היו החוגגים מרבית ומשונות. שונות
 עוזיאל התגלית ואילו הכללי. בנוף להתמזג לאחרים מאפשרת אך להסתתר,

 של שעות כמה אחרי לבר־המשקאות. בסמוך הזמן מרבית את בילו עוז והצלם
הפו הצלם שערך המסיבה האם השאלה, האוויר בחלל להתנסר החלה ריקודים

שלו. המסורתית למסיבת־הסילבסטר תחליף היא פולרי
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 עולם פשוט זה בירושלים מסיקה
 אין גם חתיכות. הרבה רואים לא אחר.
 נשות־ לא וגם נוצצות תילבושות שם

נש הרבה שם יש אבל מפוצצות. חברה
מסיב גם היתה כזאת ואינטימיות. מה
 שחגגה בהן־שמחה, דליה של תה

הו תקליט, הוצאת אירועים: שלושה
ש חדשה ותוכנית־טלוויזיה ספר צאת
 וריב־ המערכונים את לה כתבה היא

רי־הקישור.
 מר של במיסעדה שנערכה המסיבה,

 לאנ־ מקום־מיפגש היתה ישראל. סיאנן
 הטלוויזיה מהרדיו, רבים שי־תיקשורת

בעוש מדהים היה הכיבוד והעיתונות.
 שהאורחים אחרי ספורות ודקות רו,

בציבור. שירה החלה הארוחה, סיימו
 בחברת הירושלמית והכתבת החברה אשתדוידוביץ שרה

 דל- של ובעלה איש״העסקים שימחה, מוטי
אסם הערבי והשחקן השניים, מנישואיו אשתו כהן, יה עוזמוט(משמאל). ב

 שנטשה הסטודנטית, (מימין)בריר שוון
לימו לטובת חיי״הלילה את

(במרכז) חן אורנה הטובות בחברותיה פגשה דים,

התגו שאף החיפאית״לשעבר(משמאל) אביב ועופרה
 יחדיו לבלות נדברו השלוש חודשים. כמה עימה ררה
הוטל. קלאב בטבריה במסיבת״הענק הסילבסטר את
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אותו. שפקד רומאנטי משבר אחרי ביותר, מרומם במצב־רוח כשהוא

גע״: קליינשטיין ומי
הוא אן חולה. שהיתה מפני בביתם ארה


