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 העצוב חג־פורים זה שהיה אומרים
 לא שימחה שני. בית חורבן מאז ביותר
והחו במסיבות ולא ברחובות לא היתה
במא שונות בתחפושות השקיעו גגים

 חוסר־השימחה את להסתיר נואש מץ
 שערך המסיבה אולי למעט שבליבם,

 ב־ גורדון בריכת של ח1עחךהבריא1מ
 מסי־ כישלונות בעבר שידע תל־אביב

 המסי־ כל על העפיל הפעם אך בתיים
תא כל את לעורר והצליח בעיר בנים

אווי של אחדות לשעות הריקודים בי
אמיתית. שימחה עם קרניבלית רה

תנחת־ בין ׳•לייזרקת
אמיתית שימחה * הרהיטים

ביפאנית ן1קש״־דש1 נריאות במועדון

תר בדרש ששתת
 תל־אביב שבדרום אקוסטה אוריאל לרחוב האחרון חמישי ביום שנקלע מי
 הישנים הבתים עם המוזנח, הרחוב חדש. סרט לצילומי נקלע שהוא אולי חשב

 יריעת־בד המסיבה מארגני חיברו מסויים בקטע צורה. לבש וחנויות־הרהיטים,
 לייזר כשקרני הקירות, לאחד בצמוד טוב כל עמוסים שולחנות והניחו ענקית

 אווירת־חג לבש כולו והמקום הסמוכים הבתים קירות על בעליצות להן פיזזו
ובמיסתורין. כשימחה משולבת
 דרורי, אלון בעיר, ביותר המדובר מעצב־הרהיטים של מסיבתו זאת היתה

סווג. לעיצוב הסטודיו את שהקים בצלאל. בוגר
 המבוגרים ואילו שבאורחים הצעירים את הקפיצה רעשנית דיסקו מוסיקת

במקום. שהוצבו הכורסות אחת על נחו לפעם ומפעם כוסות־משקה עם הסתובבו
האורחים. ידי את לחצו קרממה, ויויאן האקזוטית, זוגו ובת הצעיר המעצב

היו

ח ו ו ו ף ו י ו ו ן1 ף ך ך ן י |  סטודנטית (מימין), קרדומה ויויאן \
■] 1 ^1 1  היא דרורי, אלון המעצב של וחברתו 11 1111\ 1
סטודנטית. גם דולב, עגת לצידה ישראלית. פיליפיני לדיפלומט בת

| ך | ^ ך1 |  המעצב של לצידו ישב (משמאל) אגם יעקב האמן 1ך
 דרורי. של מכישוריו מלהתפעל פסק ולא דרורי אלון 1^ 11 1 11/1

דרורי. של איש־יחסי-הציבור כמו נשמע שאגם שאמרו כאלה

1ך | 1־1 ל הנשואה (מימין), טוכטרמן ציונה האופנאית |1ך 1ח1|
ידיד. עם שוחחה פדני, בני איש־התכשיטים 11 11 111.11 ן

סולידי. בלבוש היתה יוצאות״הדופן, בהופעותיה הידועה

 חברתו שהיתה מי (מימין), אטלן פטריסיהועלות שתי
 המעצבת וידידתה, קראוס, שמוליק הזמר של

צימנד. מאנרי העיסקי הניתוק מאז מחדש לעצב שהחלה בוקר, ליזה

5532 אחרון פורים
במועדון־הבריאות שנערכה מוצלחת

 הבינלאומי ״הבנק מנכ״ל (משמאל), זינגר שלום
 גלעדי(מימין), אלכס ידידו עם בשיחה הראשון",

גוטסדינר. הלגה לחיים בת״זוגו בחברת שבא

ה1 ^ \1|  רבות תרמו ומיקה מור לאינדיאניות. מחופשות מור, ב• שפירא(מימין) טליה השחקנית ח1|
עשתה זוהר זוהר הספורטאית וגם המסיבה, להצלחת המועדון יחצנית של לצידה פוזה 1/ 1111# /1\

הערב. את עשה אלה כל של והשילוב נפשות ופינצ׳י פרי חני הדוגמניות משמאל: בתצלום מיקה.
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