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 רכס, שחר של בר־המיצווה טקס
 1972 לשנת נערת־ישראל של בנה

 ועורך־הדין תבל, למיס ראשונה וסגנית
 דניאל במלון שנערך רכס. ראובן

 מרשים אירוע היה בהרצליה־פיתוח,
 היפים לכל מיפגש ששימש ואלגאנטי,

טורי־הרכילות את שאיכלסו והיפות

קווי בין השיבעים. בשנות והמסיבות
 ושמלות־ ושמפניה לאילתית רוסי אר

שנ רבות דמויות נראו מהממות, ערב
 אשתו שובס, ריטה מהשטח: עלמו

ע איש־עסקים שובם ראובן של
 מפאריס, מיני חליפת לבשה שיר,

בח הרשימה בינג גיקי האופנאית
 בן־ ארליה מנצנצת. פאייטים ליפת

קי הדיקסקוטק מבעלי בעבר אהרון,
 בחברת מבלגיה, בא יהלומן, וכיום סר

אפ אלי איש־העסקים מאיה, אשתו
הג בשוד־הכספות נקשר ששמו רתי,

 ובנו, אשתו בחברת ישב בלונדון, דול
נמוך. פרופיל על ושמר

נד1בל בצבע כלה1 חתן ★ ראל

 במתנה מיסעדר■
לנעדת־יש־ לבן*קחיאר

נהו
שם ודתה

 מתוך כלקוחים נראו והכלה החתן
 הזוג מדונה. של לתקליט וידיאו־קליפ

 שחף ירין מהמאפר המורכב הצעיר
 חתונתם ביום התחפשו נאווה, ואשתו

 נאווה, ידועות. קולנועיות לדמויות
 שחורת־שיער, היא השנה שמרבית

שיערם את צבעו ירין, בעלה, גם וכנ״ל

 נראתה נאווה בהתאם. והתאפרו
 וירין מדונה, הזמרת של ככפילתה

 רון השחקן של הצעיר כאחיו נראה
ג׳ונסון.
וק בני־מישפחה היו האורחים רוב
 של הרחוק בקצה אך שונים, רובים

 הצעירים החברים השתכנו האולם
 הגרפיקאי כמו בני־הזוג, של והפריקים

 לנדמן, טל המעצב היקרי, ליאור
 והדוגמניות הזוג, ביגדי את שתיכנן

 יודקביץ. ורונית שטיינר חני
המ הזוג בטבריה, שבוע־דבש אחרי
 לדירה אלא להוליווד, חוזר אינו אושר
ולעבודה. בתל־אביב צנועה
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ידי נשאר שנם (מימין), רכס ראובן לשעבר,

אלפושן יפה
לפשוט להן כשהוצע מכך. סבלו והבנות

נדיב, במחשוף באה משמאל) (בתצלום




