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פחות

 שגביר העליון המאיון זוכה יום בכל לא
 אותו. יארח אייזנברג שאול איל־ההון :מו

 למילחמה האגודה של השנתי בנשף קרה ה
 אייזנ־ בתל־אביב. אסיה בבית שנערך :סרטן,

 רוזנפלד אדית בנותיו ושתי אירח דג
בכך. לו עזרו הרדי ליד

 על הנמנים המכובדים, נכנסו זוגות״זוגות
 בית־ של לאולם־הכניסה ישראל, :שירי
 יש־ היכן להם נמסר כניסתם עם ומייד וסיה,

 מה לברר מהם לרבים שאיפשרה עובדה :ו,
עשירים ואכן, הישראלית. בחברה !עמרם

 אייזנברג שאול הבינלאומי איל־ההון
 בתו של לצידה ועומד בכוס־משקה אוחז

העונד רוזנפלד, מאיר בעלה בחברת שבאה רוזנפלד, אדית הנאה

 ליז המרשימה בתו גם אייזנברג. של המצליחות החברות באחת
 נכחה הרדי, דורעם מבעלה הגרושה משמאל), (בצילום הרדי

לאה. היפאנית, לאמה מאוד דומה אדית המפואר. באירוע

 פיר- בשימלה אבן, סוזיישיבה סדר
 כאחת המכהנת חונית

 יושב־ראש שהוא פורמן, וג׳ון האגודה מראשי
לגבי אחרונים פרטים ניניהם מסכמים האגודה,

 שאירח בשולחן־הכבוד, האורחים ישיבת סדר
 (למטה אקירוב שולה שבאורחים. החשובים את

 מירי. היחצנית בחברת אשת״העסקים מימין),
משמאל). (למטה פדני ומלווין אורי בני־הזוג

 ותיקים, בעשירים התערבו חדשים
ב פגשו ורפואה אקדמיה אנשי
 כמה גם היו ולקישוט כספים, אנשי

מפורסמות. נשות־חברה
 לקומה כולם עלו 8:20 בשעה

ה מהארוחה ליהנות כדי הראשונה,
שהו האמנותית והתוכנית חגיגית

לאורחים. כנו
בפר זכו אף מהאורחים אחדים

 הם זאת ואת האגודה, מתנת סים,
 את להרים התבקשו כאשר גילו

 מוצמדת היתה לזוכים צלחותיהם.
 הזכייה. מיספר שעליה פיתקה

 שילם זוג שכל בעובדה בהתחשב
עבור כתרומה דולארים מאות כמה

 מחווה באמת זאת היתה הזה, הערב
צנועה.

 מיש־ נחשפה האחרונה בשנה
 הרבה לתיקשורת אייזנברג פחת
 קודמות בשנים בעבר. מאשר יותר
גדו מאמצים בני־המישפחה עשו
 לאמצעי־התיק־ להיחשף שלא לים

 מעטים צילומים היו ואכן שורת,
 התיק־ באמצעי־ שלהם ונדירים

 איי־ התבדח האירוע במהלך שורת.
מע צלם אלוני, ליוסי ואמר זנברג,

 בגלל להצטלם ממעט שהוא ריב,
פע אותו צילמו שבעבר העובדה

בעי הופיע תמיד אך רבות, מים
לו. מחמיא שאינו צילום תונות

 אשת (מימין) מנדל רותואצורת עושו
 לצידה עומדת מסביון, מחשבים

הספרדית האצולה של ויפה אלגנטית נציגה קרסו, אלויר
33 דסה אלי צילם: אוהליאב, זוהר כתב:
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