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 את כשהוריד דורי אמר קרחת,״
 אופנתית, פיאה חובש ״אבי כובעו.
 לי שיש לעשות אפשר ומה קטנה.

• גבוה?״ מצח •  אשת־יחסי- •
 בתו כורדא, עזפרה הציבור

הק בורלא, יהודה הסופר של
שנאמ דורי, של לחידודיו שיבה

שלושה ״על רבה: ברצינות רו
 ה־ הסביר עומד,״ העולם דברים

 על חיוך של צל וללא מצחיקן,
נר־ גם הוא ״וככה המשיך פניב

 קרא הלב!״ מן שורה לי ״יש
 שאשתי לכם ״שתדעו פאר. מני

 דורי,״ ביגלל רק באנו ואני קרני
 הנוכחים. כל להנאת המשיך הוא
 כן־ דורי שערך במסיבה זה היה

 סידרה תחילת לחגוג כדי זאב
 יגיש שאותן הופעות, של חדשה
 התל־אבי־ מבתי־המלון באחד
• ביים !  לחגוג שבא פאר, מני •1+

להס ניסה דורי, של הצלחתו את
 כל־ המיוחדת הצלחתו את ביר
 אחד הוא ״דורי בן־זאב. של כך

 ״אבל אמר, כיוון,״ שנותנים מאלה
 שדורי מה להמשיך. כוח לו אין

 מאוחר עשו שנים, 10 לפני עשה
ועושים פוגי להקת חברי יותר

• הצעירים הרוק זמרי היום •ו !• ! 
שנפ למסיבה, שבא אורח־הכבוד

 וש־ דיסקו מוסיקת לצלילי תחה
 בן־ שהגיש במערבונים המשיכה

הקפרי הכדורגל שופט היה זאב,
•ש אלכסרטיאו, םוטוס סאי,
 ב־ לכן קודם ספורות שעות שפט

ופור ישראל נבחרות בין מישתק
 אשת־ בחברת שבא סוטום, טוגל•

 לא שיראי, נאוה יחסי״הציבוד,
 עייף״ ״קצת שהוא וטען רקד

• •  מסמר היתה ישי גליה •
קר היא לרקוד,״ ״בואו המסיבה.

 קרה ״מה אותה. הסובבים לכל אה
 מוקדמת בשעה עייפים שאתם לכם

• כל־כך?״ • ! • לא זו לא. ״לא, ו

• אה״ ! • •׳ תצו את זוכרת ״את ו
 בין בדיזנגוף, שעשינו הרחוב גת

 חניונח שאלה ?״ בתי־הקפה
 לפידות, ליאורה את צנטנר

 הסבה־מיקצו־ שעשתה הדוגמנית
 תצוגות־אופנה. מנחת ושהפכה עית

מאוח בוקר בשעת נפגשו השתיים
 לרגל חניתה שערכה במסיבה רת,

• שלה הבגדים חנות פתיחת • ׳ •  ו
 צנטנר, אכנר חניתה, של בעלה
 דאג לאופנה, מיפעל בעל שהוא

חב לכל שמפניה כוסיות להגיש
 למסיבה שבאו אשתו, של רותיה
•1 בחנות < •  כתיה הדוגמנית •

 העיתונאי של אשתו דיסנצ׳יק,
בחנות גילתה דיסנצ׳יק, עידו

. לגמרי חדשה חברה ד ;,? ־: ;
אטרון א צה״ל, תי תו הי ד די שה, י ת שנפרד אחרי החד תי שובל. מגי

 בקריאות ופרצה מוזהבת חגורה
שהש התצוגות ״באחת שימחה.
״הד סיפרה, היא בלונדון,״ תתפתי

 מאוד והצטערתי החגורה את גמתי
 כנראה אבל אותה. קניתי שלא

ב להשיג ניתן דבל של שבסופו
להצ סיבה כל ואין הכל, ארץ

• טער״ •  אשכול, מרים •
השלי ראש״הממשלה של אשתו

 את לברך באה אשכול, לוי שי,
בבזקי־ כשהבחינה אולם חניתה,

 היא להיכנס. סירבה המצלמות
 איחולי איחלה לחנות, מחוץ עמדה

שהבי המתנה את והגישה הצלחה
 מאוד,״ ממהרת ״אני איתה. אה

•1 המקום את עוזבה התנצלה ו • ׳ • 
מ שליחים באו דקות כמה מדי

 ר עציצים ובידם פרחים, חנויות
 על־ לחניתד, שנשלחו פרחים זרי
סיפ דיסנצ׳יק בתיה חברותיה. ידי
\ ושלחה ריקות בידיים שבאה רה
' רותי הדוגמנית חברתה, את

עא וווןמ וושובט
תיו שה הופעו דורי הבדרן של החד
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שחק ששפט מי ס ישראל־פורטוגל, ב טו  אלכס־ סו
או, ה בא רטי ב סי מ  סידרת לכבוד שנערכה ל

ה אשת״יחסי״הציבור, בחברת בן־זאב או שיראי. נ
ס אוון[ וון יש א

ת ולכבוד בנה של 20ה״ צא הו

ד (במרכז) מרוז דליה ח תה עם י ה, ב טנ ק מיכל. ה
ה ת ערבה דלי ה א ב סי מ תו לכבוד ה לד הו ם־  יו

טו קלי שון ת תה הרא ה כדי בבי רחי ח. ירגישו שאו בנו


