
בתל־ הסינרסוז באולם מסיבת־ענק
 העניין דפק לא הפעם גם אבל אביב,

 מעל הצליחו הם האירגון מבחינת כראוי.
 ובאירו־ בפעילות כשמדובר אך ומעבר,

בחסר. לוקה היה האירוע — -סייס1
 והפך פניו, את שינה הסיזרמה אולם

 כל של הפנטזיה להתגשמות אחד ללילה
 עמלו אנשים עשרות בהוליווד. תפאורן

שבע הגרנדיוזיות. התפאורות הרכבת על

 להת־ העדיפו ורבים ודחוס מלא המקום
גודד-במיסדרונות.

האור בין הסתובבה לחוביץ יונה
שתר המיסעדות, באירגון והתגאתה חים
 בובליל, משה לערב. ושתיה אוכל מו

 הסתובב הזטל, קלאב הטבריה בעלי נציג
 פניו על מרוח עצמי סיפוק של כשחיוך
 של חברתו־לחיים רוזנטלים, וניצה

התהלכה המארגנים, אחד לוי, אילן

 ושם פה נשמע. מה לשאול לחייך, בכולם,
 והעברת נאהבים פגישות כמה גם היו

 קרה לא לזה מעבר אך ומסרים, פתקים
מיוחד. דבר שום

 שנאמרה האדירה ההשקעה למרות
המ האירגון דולארים, אלפי בעשרות

 להביא והיכולת המיבצע, כל של עולה
 הרגישו אנשים, אלפי כמה הגדול לאולם
התפספס. שמשהו הבליינים מרבית

 כיום אך השתיים, בין בהבדל להבחין היה קשה איריס, שעברה האף, לניתוח איריס התאומה ואחותה הדוגמנית )
היא איריס מחבריהן. באחרונה נפרדו גם שתיהן ביניהן. להבדיל יותר קל מופעי-ה- מארגנת את מחבקות !ל)

קצר. זמן בעוד להיערך העומדת מלכת״היופי, בתחרות המועמדות אחת עד שלהן. כאמרגנית כיום ומשמשת
 מזון מכירת דוכני הקימו מיסעדות

 את חיסלו הרעבים והאורחים מאולתרים, י
 האולם במרכז הגדולות. המזון כמויות

 שעליה ענקית, בימה נבנתה הענק
 את להרקיד שניסו הלהקות הופיעו
 עוד היה ,1 ב־ז קרי הערב, בתחילת הקהל.
היה 1 השעה לקראת אך לרקוד, מקום

חיל מכשיר־קשר, כשבידה במיסדרונות
מה עייפה וסיפרה'שהיא הוראות קה

המרוכזת. שבעבודה מאמץ
 האלפים את עניין לא זה כל אך

 של לפגישת־המחזור למקום, שהגיעו
 פעילות, להרבה וציפו עשר קלאב חברי

לפגוש נהנו כולם לבוא. בוששה זו אך

 יועץ שבם, ראובן היו הגיע שכן מי
 בני כמו ואנשי־עסקים ראש־הממשלה

 אליך איציק פרומצ׳נקו, מישפחת
דוידו־ ומתי סרקס. מסמי לומברי

 מישרך־ של ההשקעות ממרכז ביץ
 של עשרות כמה ועוד המיסחר־והתעשיה,

זוגן. ובני מיקצועיות חתיכות

מת שחקנית ,24ה״ בת (משמאל)תיאל וויתי
אה• ״חוזה בסרט המשחקת חילה

היא דניאל עצמון. וענת זוהר איקה של לצידם :ה",

״פר דיסקוטק של הבעלים אמיר, של חברתו־לחיים
 עובדת״הבורסה, (מימין), חדד עירית ידידתה, דוקס״.

המסיבות. לנוף באחרונה שחזרה ותיקה בליינית היא
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הבית. את מעדיפים ואלון יעל - לעומתם לבלות. מרבים ועמי ליאורה
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