
מלחמת־הלבנון. נפגעי
 להם. להתנכל שינסו ״פחדנו

 עזב השבוע הרוחות. שילהוב בגלל
 בית- את האלה הפצועים אחרון

 הגדר.״ את והסרנו החולים,
 הדברים את לי גילה ורון ד״ר
 חברי 200כ־ שערכו במסיבה האלה

 האוספים הרופא, אסף ידידי חוג
והמצי בית־החולים, למען כספים

ם עצמם גים שוגעי  לדבר• כמ
בב־ שהסתכמו המסיבה, הכנסות

ת מליון 3  מיב־ לקנית נועדו לירו
ת למחלקה רפואי שור  האורטופדי
ה שעל בעוד בית־החולים. של

שטת בימה  תל־אביב מלון של המקו
ש מפוארת, תצוגת־אופנה נערכה
 גוסקס. חברת זה לערב תרמה
ם כי לי סיפרו סד מיו  החוג, שנו
 נאספו הימים, ששת מילחמת אחרי

דולר. מיליון 8 על־ידו
 כאלה אנשים שיש טוב כמה
י בלעדיהם עושים היינו מה בארץ.

ה שלי ת,״ להיות בעצם הי  רקדני
שובות מור. פינצ׳י גילתה ד י  לי
פת סיניים, במעדנים עמום שולחן

ת חו מניו  את ישראל של הצמרת דוג
ת על ושוחחו סגור־ליבן  מיק- בעיו

הקשד,. צוען
שיבה הסיבה ת לי  הזאת הסיני

 של ל״הרגליים יום־הולדת היתד,
ת המדינה״, מני צ׳י הדוג  מור, פינ

 32ה־ הולדתה יום את חגגה אשר
את שקישט הגבס הסרת את וכן

מתחתנת אנאבל
אליזי אורי

,סס אנאבל היפהפיה הדוגמנית
 חברו עם הבא בחודש מתחתנת

מזמש מיני בשימלת בן־עמי תמי התמירה הדוגמנית :מימין

גל וירה

 אסף בית־החוליס מנהלהמצב לרגלי
 מרדכי ד״ר הרופא,

גיב־ חנניה ראשון־לציון, עיריית וראש (מימין), ורון

 הדו ברגלי בהשתאות מתבוננים (משמאל), שטיין
 :בהשתאות שאל גיבשטיין המסלול. שעל נית
אוו מציגים רק או האלה, הבגדים את לובשים גם

 שבועות. שבעה במשך פרק־ידה
ת המיסעדה  המזמר הבמבוק הסיני

הטו חברותיה את שהזמינה היא

 מהמקצוע, כולן פינצ׳י, של בות
 על היתה כולה המסיבה כמובן.
 היחידים והגברים הנשים, טהרת
צלמי־העיתונות. היו שם שהיו

 תמי ההצגה את גנבה כתמיד,
 לבושה כשהופיעה התמירה, בן־עמי

 מחשוף בעלת מעור, בשימלת־מיני
 מז׳אקם גזרה שאותה בגב, מרשים

 לקישוט כחול־לבן. תוצרת זמש
 צעיף, צווארה על ברישול הניחה

 ל־ הדומה כובע־מיצחייה ולראשה
 בניו- רכשה שאותו צה״ל, כובעי
צ׳י יורק.  אנטי־ מיכנסי לבשה פינ

 בחגורת-עור והתקשטה וסוודר לופ
 חניתה מרשים. אבזם בעלת

 לבשה אמיתית כליידי צנטנר
ר  סריג חולצת שחורים, מיכנסי־עו

 טמיר אנאכל צעיף. עם קטיפתי
סי במיוחד יפהפיה נראתה  במיכנ

תפו שרוולים בעלת וחולצה ג׳ינס
חים.

הרופא
אסף
כסף

ע ^ ת את סילקנו *טבו גדרו
• /  מחלקת את שהקיפו התיל י /

 גילה בית־החולים,״ של הילדים
 הרופא, אסף בית־החולים מנהל

ר: הוא ורון. מרדכי ד״ר  הסבי
לפצו הקציבו הילדים מחלקת ״את
ם סוריים, עים ופלסטינים, לבנוניי

 רגליים
סיני בנוסח

ם ף דו היה שלי האמיתי ה
• /׳ ה התוודתה זמרת,״ להיות 1 /

ת ׳׳החלום כן״עמי• תמי דוגמני


