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1* |  ה• בת הדוגמנית אוחנה |1\
\1 במסי רובין, אסף עם ,31 11

לעצמה. שערכה יום־ההולדת בת

! ו ו ?1ו  על הרקדנית, ניסני, !
 ראו־ אשר של בירכיו 11 #1111

משה. חיים של האישי מנהלו בני,

ד ו | ח |1| ך11ף  מסלול דוגמנית - (משמאל) מלכת־המים ך
 עבר אל תאוצה הצוברת מצליחה, וצילום 11 1111/ 11111
אוחנה. וציון אחרוני גלית הדוגמנית בחברת - מיקצועה של הצמרת

 מה זכות־אבות, יש בגין לבני אם
 בזכות להשתמש אוחנה מאתי מונע

 אלי הכדורגלן של ׳האחות אחים?
 את השבוע חגגה דוגמנית, אוחנה,

 חיכו האורחים .31 ה־ הולדתה יום
 והסתפקו בא, שלא המפורסם, לאחיה

הוא גם אוחנה, ציון השני, באח

מני או  תי
צועני או
ה של ההיסטרית שהצלחתם נראה

 התורכיים־גרוזיים־יווניים מועדונים
שהמועדו־ גדסי, אבנר לזמר הזכירה

 ,7 בן לילד ואם גרושה אתי, כדורגלן.
 כמו צעירות קולגות למסיבה הזמינה

 היפה, מלכת־המים שטיינר, חנה
 טעם תבורי שימי אחרוני. וגלית

 רובין, 5אםן עם יחד ובירך מהג׳חנון,
 הטיול סביב במישפטים שהתפרסם

בספינת־השידוכים.

החפ את המציאו אשר התימניים, נים
 וזאת — מהשטח נעלמו קצת לות,
 ליושנה. עטרה להחזיר מצויינת סיבה

 פתח היפואי, ומי מי פעם שהיה במקום
 תימני שם בעל מועדון גדסי השבוע

 באו, לא צוענים הצועני. מהמקורות:
 למרות לפתיחה, בא משה חיים אבל

 אשר מנהלו, עם לשולחן וישב הגשם,
 מעונב, גדסי, חתיכות. וכמה ראובני,

 ודחף אדיב, כמלצר כולם את שירת
השולחנות. לכל אוכל של ערימות

בית־המוזוז לבעלת קרוב גל׳־צ איש

המוע להצלחת כוסית מריםגדסי אבנו
 עם ביפו, שפתח החדש דון

 וחיים צנעני מרגלית הזמרים לפתיחה: שבאו חברים
־ 22 ........י

 הרבים למועדונים מתוסף החדש המקום משה.
 לסיפור- יהפך שהמקום מקווה גדסי יפת. שברחוב
מכבר. לא עד ניהל שאותו המועדון כמו - הצלחה

£ הצעירים. נוע רוזנפלד וי
ו$ אחרי הזאב, אבי הצלם על דורכים

■11 , ■ 11 ן ]1 1  זוהר של בחברתו פתוח, זוג כוכבת 1
ש במסיבה צעיר, אופנאי אהליהב, |1\ #1\ 1111
עמרני. גבי משמאל: בתצלום .120ה- הצגת לכבוד נערכה


