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גוגו נערת
שכרה 16 בת לה

ך ! ך*14|1| ך ! כישו את בשלה. באשה מתנועעת אבל ,16 בת רק !
ו 11/1 / למארגני״מסי־ משכירה היא גוגו כרקדנית ריה 1 1\

המועט, החופשי בזמנה בדוגמנות עוסקת תלמידת״תיכון, לימור, בות.

ו 1ך־ \1  משתולל אבל - לחייו השלישי העשור סף על כבר הוא 1ו1ך
ו \1- 1 4 / בריקוד: רב קרדיט יש לאבי צעיר. נער כמו ורוקד 1

פרטיות. במסיבות אחרים להרקיד ונהנה אלוף־ישראל, בתואר זכה הוא

 כך ★ המיסכן תחש את הרגיזו הם כך
 מסיבת־ההפתעה ^ת האורח קילקל

הבירה בשושן הבוהמה התלבשה כך ★

ת פורים רי דל־קלו

 (״שמן״) לזאב בחג־הפורים במיוחד התאימה טוב משמן שם טוב האימרה
 שבבעלותו, אירגונית, של הענק בהאנגר עורן שהוא שהמסיבות האיש הלפרין,

 איש. 5000 נכחו שנה, לפני בפורים שערך הקודמת, במסיבה לאגדה. הפכו כבר
ההסתד האירגון בלבד. טכני ציוד כללו שרותיו לנעמת. שרותיו את השכיר השנה
 בשמו, בפירסומיו השתמש אדיר, כגורם־משיכה שמן של לעוצמתו המודע רותי,
 שלט מראש הכין לו, להיגרם היה שעלול לנזק מודע שהיה שמן, בידיעתו. שלא
 אי־מעורבותו על קידוש־פורים באותיות שהכריז נעמת, אולם של לרוחבו ענק

 דותן דודו כספו. את תבע מהקהל וחלק איומה, נפילה היה הנשף הנשף. באירגון
האחרונות.״ השנים 20ב־ ביותר הגדולה כ״זוועת־פורים האירוע את הגדיר

אווגור חום
לו, מפריע לא זה אך בלבד. סית

ה מסיב
ה כ ל מ ל

 למסיבת־ שבאו הרבים האורחים
 מור לרוויטל שנערכה ההפתעה,
שות בתל־אביב, סמס הרבי במועדון

שהיא נאמר לכלת־המסיבה בסוד. פו

ההולנ ונדנברג,איש־יד
,27ה״ בת דית

מצליחה. מסלול דוגמנית היא
 הנערכת בתצוגת־אופנה להשתתף באה

 שנלוו ומישפחתה, ידידיה במקום.
 בחשיבות בואם סיבת את תירצו אליה,

 ספורים ימים זכתה רוויטל התצוגה:
 טרו־ הוויאן מיס בתואר לכן קודם
 תייצג כשבוע ובעוד בישראל, פיקל

 לא היא העולמית. בתחרות ישראל את
 אחד יש תמיד אך במאומה, חשדה
 בנו שאחרים מה את לקלקל שחייב
רב. בעמל

 התנהגו לאולם, רוויטל כשנכנסה
 שבחבורה, הגולם מלבד כרגיל, כולם

לש הקפיד ועוד לברכה ניגש שמייד
 לך שעושים יודעת לא את ״מה, אול:

מסיבת־הפתעה?"
מלאה. היתה ההפתעה זאת, למרות

ט 11*111 ר  נראו צעירות, דוגמניות״צילום יצחקי, ואיריס (מימין) ח
של מעונשן סובלות שהן העלה קצר בירור מותשות. | 1.1 | 71\

מצב״רוחן. את שיפרו יין כוסיות וכמה קל כיבוד בחינות־הבגרות.

|1  הצעי־ ומעריצותיו ,36ה־ הולדתו יום את השבוע חגג 1ד1ך לך■¥
1111 ^1 חיים רחלי מקוריות. במתנות אותו הציפו ממנו רות |1

רבה. בשימחה אותו חיבקה אלדין, ימי מאז אליו שהתגעגעה היפה,
■ ■1


