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 החשוב ■ום־ההורדת היה זה

 הצעיוה השבוע: של ביותו
ב! הפתיעה הנצחית שו

32 בת פנינה
 את יומולדת, לד יש פנינה, פנינה,

 ילדה! לא כבר פנינה לאגדה! הפכת
 שהקליטו השיר ממילות כמה אלה

 תבררי שימי חיים, משה במיוחד
 יום- מסיבת לכבוד פיק וצביקה
 פנינה שבכתר, הפנינה של ההולדת

הנצחית. רוזנבלוס
 שבסינרמה הווי־איי־פי מיסעדת

 מאות שכזה. אירוע ידעה לא עוד
 צבאו ואמנים חתיכות נוצצים, חשובים,

 את פיקשש לא איש הדלתות. על
16 בת שנראית ,32ה־ בת האירוע.

 האורחות אצל קינאה שעוררו ניים
האורחים. אצל וקריאות־הערכה

 מיברק שלח האילתי נלסון רפי
 משום־מה. לנישואין, איחולים עם

 איילת בגין, מנחם של הנכדה אפילו
 באה — השישי בחודש בהריון — לוי

לברו•
 נשארו ובעלה אהרון שלומית

 בימים שילדה למרות מאוחר, עד
 ידידה עם בא לידסקי צבי האחרונים.

.24ה־ בת כהן עדנה נאה,
כמעט טוב", ״מזל קריאות מרוב

| 1 1ן1ך  נראה איש״מחשבים, ,27 בן פנינה, של החדש חברה ך1|0
בון 1ב11/ 11 1 פנינה, מסביבו. שתיקתקו מהבזקי־המצלמות נ

 אלמוני רמי, של מראהו על חברותיה שהשמיעו המחמאות על ששמחה
חתיכים'. אותם אוהבת ״תמיד שהיא אמרה דן, בקואופרטיב העובד

י 11 ן ד ל ן ס י ך ן י  חברה עם למסיבה בא המפורסם הפרקליט ן
1  הלומדת כהן, עדנה בשם 2* בת צעירה חדשה, 1|111 1 # ■1

 עם שרפשסיין מיכה הסרטים מפיק משמאל: בתצלום הדרכת־תיירים.
הווי״איי־פי. במועדון הצטפפו החוגגים שלג. עירית השחקנית חברתו,

 לכולם הציגה ,12 בת כמו ומאושרת
 ,27 סופר, רמי החדש: החבר את

 שעדיין דן, בקואופרטיב איש־מחשבים
 חברתו שסביב להו־הא רגיל אינו

הזוהרת.
 כמו אבל קיבלה, היא נשיקות המון
 ובעלת רעננה נשארה טמפלר סיימון

 לרי־ לבימה שעלתה כך כדי עד מרץ
מות־ וחשפה סימון, ברי עם קוד־בטן

 הרומנית התיזמורת את שמעו שלא
 הזמר את אבל בפתח. שניגנה הקטנה,
 — 21ה־ בן הדגול, נזום התורכי
 ובמעיל- בנעלי״כסף הדוקים, בבגדים

 ״באמת והעריכו. שמעו — ענק פרווה
 אפילו כולם. אמרו מיוחד,״ משהו

לבוא. הבטיח הגדול קמפ לינדסי
 מיצעד־עוגות החל בלילה 11ב־

חי־ כשעל זיקוקין, המון עם מסורתי

 מדי להפתיע הנוהגתווננבלום פנינה
ב אורחיה את שנה

 בריקוד־בטן שוב, זאת עשתה בומבסטית, אטרקציה
ברי המיקצועית רקדנית־הבטן חברתה, עם משותף

 שחור, בכיסוי״ראש לבימה שעתה פנינה, סימון.
 וחשפה חממה", ״פטמה העניין לצורך לעצמה קראה
 רואיו. כל את שהדהים הדקיק, גופה את כל לעיני

עוגה. לאכול הלכו אבל - קינאו פנינה של חברותיה
ה כלת־המסיבה. מנצחת תוך־העוגות

 חצוי, בלב העוגות מן טעמו אורחים
 יעזור לא ממילא אבל ההשמנה. מפחד

 זה שלה כמו פיגורה דבר. שום להם
הטבע. מן מתנה של עניין

 מנחם של נכדתו לוי,איילת
 סגנית ולשעבר בגין

 היא כי השמינה, מלכת״היופי,
להריונה. השישי בחודש נמצאת
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