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רמרבה

באו רא החתיכות .ריאביב:
 מבחינת מדופלמת תל־אביבית ,19 בת וכחולת־עיניים חמודה חיילת היא לוי

 שאמנם רזילי, ועירית לוי אושיק של הבת גם היא לכך בנוסף אן ואורח־חייה. זה
 קישרייידידות. על עדיין שומרים אך שנים הרבה לפני שו
 לה לחגוג החליטו שלה החברים או והיא חורפים תשעה־עשר לדנה מלאו שבוע •ני

 ביום ואכן, הדיסקוטקים. באחד מסיבה לה לערוך אומרת זאת בגדול, ום־ההולדת
 אבר־ עדנה האשה בלי לוי אושיק כלומר בני־המישפחה, הגיעו מסויימת ובשעה ס

לי עירית והאם יץ,  לייבוביץ. יורם הבעל בלי חי
 לדיסקוטק הגיעו צעירים מאות ועוד שביט ויאלו חסיה בנאי, גברי וברים,

 של אולם־הכניסה לפואיה, והמבוגרים לרחבת־הריקודים הרקדנים קבוצות: לשתי לגו
 האורחים עם וחיבוקים נישוקים החליפד שחורה מקטיפה בשמלת־מיני דנה, קוטק.

 אבא. עם לרקוד התפנתה גם לכך ובנוסף מתנות, עליה המטירו
 הבינו כל־כן לא לאולם־הריקודים, שנכנסו מחפשי־החתיכות דיוק ליתר או •י־העין
 מאסיבית נוכחות היתה הגדול באויים דנה. של והחטובות היפות החברות כל .עלמו
 היום באותו ממש טראגי: סיפור גילתה בנושא חקירה נשים. של מצער ומיעוט ברים

 ורבות דנה, של הטובה חברתה גפני שלי הדוגמנית של אמה של הלווייתה :ה
 ויתרו לא לעומתן, הבנים, שלי. עם להישאר העדיפו בהלווייה שהיו המשותפות ־ותיהן
בהמוניהם. ובאו ;מסיבה
העליזה. באווירה מעט פגמה מצער לאירוע סמיכות־העיתוי אך נחמדה, מסיבה היתה

מור, יפעת שנה, מזה זוגו בת בחברת אלוף־הטניס מגסדורף עמוס
 המחזיק מוקיון של לבובה מתחת יובל. שלמה היהלומן נכדת

לוי. דנה החיילת ובתו מימין) (בצילום לוי אושיק יין: של גביע

המקומית
כמו זוהי, מלכה. יש לחיפה גם

 ציפי הוותיקה העיתונאית בן,
 חשובה שהיא הוכיחה ששוב רום,

כות שהיא מאלה יותר ומפורסמת
 ציפי, בעירה. לפחות עליהם, בת

 ,50ה־ את שעברה נערת־שעשועים
 לעורר יכולים ומירצה כוחה אן

 את חגגה ,20ה־ בנות אצל קינאה
ה החיפאי בדיסקוטק הולדתה יום

 בסביבות אי־שם פאלאדיום, וותיק
המפורסם. הצ׳ק־פוסט
 הגיעו אורחים מ־סססז למעלה

 ונישקו השמחה למסיבת־הריקודים
פני את שקיבלה ציפי, את וחיבקו

וחולצת־טריקו. בג׳ינס הם
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ציפי. של ידיד (מימין), רייכר גידעון איש־הרדיו־והטלוויזיה עם

נערת־פנטהאוז. בריג׳יט, וסימון (מימין) רום ציפי:מנועו :רות
 סימון המסיבה. שלפני היום במהלך הכירו השתיים

ת ונדית בן־שושן. ינקה הספר עבורה שעיצב בתיסרוקת התגאתה והסכסי


