
לא הפרנקופילים
הכשרות מתעודת התאכזבו

□ בו ★הטברייני אכז ת ת ה ש פגי  מ
בחיים פיס צריך - מסקנה ★ המחזור

האי בסיגנון אלגנטיות
 מנציג האירוע מוזמני קיבלו מגש־כסף, על שהוגשה האישית ההזמנה את
 קיבלו האירוע ביום .16ה־ מהמאה צרפתיים בבגדים לבוש כשהוא המלין,

.16ה־ לואי של צרפת בנוסח בבגדים לבושות כשהן הבאים, פני את המארחות

(מימין). וזרמו ואנדי (משמאל) פרשן ניקולס אוסטריים: חתיכים שני

 למיס- בכניסה לנשיקה זוכה הישראלית, הזמרת *|1ך11ך ל1ך 1111
ה לצורך שהתחפש העובדים, אחד מידי עדה 11 11.1 11.1114

לרקוד. לא החליטה גם ולכן הריצפה, על פעמיים החליקה פורת עניין.

 של הצרפתית המיסעדה פתיחת הצטיינה תל־אביב, של ההמוניות לפתיחות בניגוד
אירופית. באלגנטיות קסקד, לה נפטון, מלון

 פיי הפתיחה. את בנוכחותה שכיבדה והכבודה המארגנים לבות לכך תרמו
 של קונסול־כבוד פריגל, ג׳קי בישראל, בריטניה של קונסול־כבוד מורים,

 יועץ מלבין שמואל צרפת, קונסול פייר, מירמנד אירופיות, מדינות מיספר
 חיים והדוקטור אביבה ואשתו דקל אריה המלונאי לכלכלה, ראש־הממשלה

ראש־העיר. דוברת יעל, ואשתו ■וספטל בית־החולים מנהל שוהם,
 הקאן־ שרקדנית לכך גרמה במיוחד, חלקלק שיש העשויה המיסעדה, ריצפת

 שזה נראה אך הופעתה. את להפסיק ונאלצה הריצפה על החליקה היי, סופי קאן,
 מסובכים, שמות ושנשאו שם שחולקו במעדנים שהתרכזו לחוגגים, הפריע לא

 המיסעדה של תעודת־הכשרות אפילו בביטויים. התקשו מהאילתים שחלק
לפתיחה. שבאו הרבים הפרנקופילים את איכזבה לא המפוארת,

ך ח  לאיש״האופנה נשואה שהיתה חטובה גרושה ,22ה״ בת |1ר1 1ך
קלאב" ה״מנדי׳ס את מנהלת היא כיום קשמה. יגאל 11 #11 /

חביב. יורם מחברה לסלי נפרדה חודשים שלושה לפני לוי. אילן של

 וחברתו״לחיים רקדנית יווניה, חתיכהלינאדו וספינה
 היא העיר, מבלייני שרמייסטר, יגאל של

באופנה. כישרון גם מגלה ריקוד כישרון שמלבד במיקצועה, כוריאוגרפית
22 —

ת ש  פגי
- מחזור

 קלאב טבריה אנשי הצליחו אחד דבר
 לארגן הצליחו הם — לעשות הנטל
שהם אירוע כל סביבם. רעש הרבה

5 שפירא סיגלית
אוד שגילתה בן־גל, שלווה אופנה,
 ארנס תיקשורתי לאירוע הופך מארגנים

 1חלק מנת שהיו האכזבות לאחר הפעם,
 קלאב חברי של השנתי הנשף אורחי של

 בטבריה, הסילבסטר בימי שנערך עשר,
 לוי ואילן בובליל משה החליטו
 עוגמת־הנפש על כולם את לפצות

הפיצוי? ומה להם. שנגרמה

 יהיה? מה
טו!1ם יהיה

 מפוצץ המקום היה 1 בשעה כבר
בהמו והגיעו טרחו האינים מאנשים.

 ופיזזו קיפצו ברחבת־הריקודים ניהם.
 ובאולם הבר על ויפות. יפים עשרות

 בשחורים חתיכות הסתודדו הווידיאו
 הן שם המסיבות בג׳ינס. גברברים עם

 שהפסדת או שזכית או פיס. כמו בדיוק
 כולם. זכו הפעם באמצע. אין —

 של הנכון והמינון המחשמלת האווירה
 הל אדי של המסיבה את עשו האנשים
טובה. למסיבה
 בוטיק של הבעלים שהוא הל, אדי
 סניף פתח בתל־אביב, ביזאר הגברים

 סיבה בהחלט וזאת ברמת־השרון, נוסף
 תצוגת־ היתה הערב הפתעת למסיבה.
 על־ידי שדוגמנו בגדיו, של האופנה
 בוצר, עופר צעירים, גברים ארבעה

 ודוגמן. משוחרר חייל לוין, רוברט
די דייל כלף, ניר ותיק, או  בר־נס, ו
■ במיקצועו. מאפר

 מלכת־המים של חבר שהיה הל, אדי
 נראה סיכוני, אילנה והדוגמנית

 באופן זקוק שהוא ונראה ולחוץ טרוד
חדשה. לאהבה דחוף

 ננר יהודית מארגנת־האירועים
 פכט, בת־שבע של בחברתה רקדה

החטוב. בגופה מדהימה שעדיין




