
 באה מנור ריקי 'הזמרתטל:
 טל בנה עם הפאב לפתיחת

באילת. גרה ריקי חודשים. 7ה״ בן
 דיילת גינטבורג, ניצןדיילת:
למסי באה בארקיע, 1

זילברמן. דורית אחותה עם בה
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פאב.' - והתוצאה באילת, בעלי את עקץ בראש .יתוש שאמרה: אטתי,

■תועדם
̂תל־אביב״ם

 כמה התאספו השבוע מימי אחד 
 על עלו בשדודדב, *■תל־אביביים

להש — לאילת וטסו מטוס־נוסעים
 הדרומית. בעיר פאב בפתיחת תתף

 מה מרומם. היה בטיסה מצב־הרוח
 לד בני הצייר בה השתתפו הפלא?
שאשתו גורליצקי, אילי ואשתו,

פח עטרי שושהשדוית
.זה מהטיסה. דה

אמרה. הטבע,״ חוקי בל נגד

 גלי באילת, התעופה בנמל לו וזיכתה
 צרפתי, צדי גור, אילנה עטרי,
 זהבי, לאה טובה שעה מפיקת
 ואשתו יחיאל ראול הטלוויזיה בימאי

 כספץ, דבל האופנאי ג׳ואנה,
 למלצריות התילבושות את שהכין

 חילקו בטיסה הפאב. של ולמלצרים
 שכולם לפני אך וכריכים, שמפניה
 המטוס — שניה כוסית ללגום הספיקו

נחת. כבר
 נכנסו התל־אביביים המוזמנים

השרי פירמידת על והתנפלו לפאב
 .חבל זעמם. את בה כילו מפס,

 העיר בראש,־ יתוש למקום שקוראים
 לו מתאים יותר הרבה המתמנים, אחד

הארבה׳.' להיקרא,מאורת

ל 111י| 1111  לפאב, נכנסה 16ה״ בת שפר אסנת 1111*1 ך11̂ |
/111!■ 111 1 1 /1 /1 1 1  הסתובבה הסוכריות, מגף את נסלה1

המגף. מתיך ממתקים להם וחילקה התל-אביבים האורחים בין

חןל
שבת בערב

 לבשו והיפות היפים ל ן*
 מחלצותיהם מיטב את ^בערב־שבת

 בהרצליה. אכדיה למלון פניהם ושמו
 יונדההולדת מסיבת את לחגוג באו הם
 דדבסקי׳מרריכת-יופי דורית של

 הד׳ר ושל בחכרת־תמרוקים, ראשית
של בעליו פולנם, גינטר לכלכה

חגגה וידבסקי דורית ־־|
הולדתה יום את 1________

למשקאות. דאגה דורית .31ה״

המלון. שליד בחוף ימי ספורט מועדון
 ומיתקני־החוף אבזרי־הגלישה בין
 המוסיקאי משקאות ושתו עמדו

 גפן, ויהונתן נורית חנון*, שלום
 דסי עורר־הדץ ובעלה מזור דליה

 וחברתו נשר אבי הבימאי שלוש,
גולד הלי הדוגמנית הראל, שיח
ודיילות־יופי. אחרות דוגמניות ברג,

 אשת-יחסי- ידידתו, בחברת בא זלצר סמי הספר 1ך *11 ך11ך11
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לשעבר. שחקנית גורן״סוסקין, אהובה חברתו, עם יחד יום־הולדתו את


