
 משותף מר■ ★ דורית שר
!לדוגמניות? נודדים לעופות
הכפור סן שחזרו היפות

וילדיהם אמנים
בנמל סינית במיסעדה

ליום־ההולדת צרפתית ★

יוצאת״הדופן, ההופעה בעלת הדוגמנית,אלקבץ רונית
 היא פרי־עיצובה. בבגדים למסיבה הופיעה

 את לפגוש כדי לצורכי״עבודה, ממושכת שהות לאחר מפאריס, חזרה
שי. דרי הכוריאוגרפית, ברכי על התיישבה במסיבה כהן. אליוט חברה,

 מן הרבה יש ולציפורים לדוגמניות
לא מארץ לנדוד אוהבות הן המשותף.

 נודדות הן אחת, בארץ קר כשנעשה רץ.
הבי חוזרות שהן או יותר, חמה לארץ

 שובן את מסבירה אולי זאת עובדה תה.
 רבות ישראליות דוגמניות של ארצה

 אולי באירופה. עבודה לצורכי השוהות
בא הן אבל אחרות, סיבות גם קיימות

מישניות. מת
הדוג את מאוד אוהבים ימית במלון

 ולכן הנוצצים, חבריהן ואת מניות
בריס־ המוניות מסיבות עבורם עורכים

אברמוביץ דפנה
מתגוררת היא שנים 10 מזה שנה. 15 לפני ביותר שת

 שונים. אביזרי״אופנה של בייצור ועוסקת בניו־יורק,
 מברוך שנים ארבע לפני שהתגרשה אברמוביץ,

לצידה). אלנתן(בתצלום לגיל להינשא עומדת סטיר,

ביון ענת
 בימים נמצאת בפאריס, כעת רת

שבוע. בן בביקור״מולדת אלה
עו לפתיחת במסיבה סמס! הרבי קוטק

 יורי־ ענת על־ידי שנערכה החורף, נת
 נער־ ועל־ידי המקום, מנהלת בושה,

 בר־נם, אודי הצעיר, השעשועים
רבות. יפות הסתובבו
לכ שנערכה במסיבה גם היו כאלה

 סוכנות מנהלת רוקוואי, בטי בוד
 אלה אירועים בשני י.1אימא הדוגמניות

 רואים שבדרך־כלל יפהפיות הסתובבו
העיתונים. דפי מעל רק

 פרידמן, אלונה הצעירה הדוגמנית
 שטיי־ עדי הצמוד החבר עם באה

 רו־ הדוגמנים בלטו כמו־כן ברגר.
 מוטי אלדד, אמיר לוין, ברט
לנדאו. גלעד הכדורגלן ושחקן שח
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בגרמניה. משהות־עבודה שבה לאחרונה ומסלול. צילום כדוגמנית צועה

חומוס
תאירנר

 בן ערבי בחור הוא חמודה סלים
תאילנ בחורה היא תורארט רוז .25

 זוג־אוהבים הם יחד ושניהם נאה. דית
 בנמל. הסינית המיסעדה את שמנהלים

 לקיומה אחת שנה כשמלאה השבוע,
 חבריהם את הזמינו הם המיסעדה, של

 אמני נמנו אלה על לחגוג. וידידיהם
 הביאו הזמרים 17 הילדים. פסטיבל

 חגגו יחד וכולם ילדיהם, את איתם
ותאילנדים. סיניים במאכלים

שחק אותם של הילדים כי מסתבר
מהורי שקטים יותר הרבה וזמרים נים
הם.

הזאטו מזהים איך לראות היה נחמד
 להם, שהוגשו המאכלים את האלה טים

בשנחאי. או בפקין נולדו כאילו
 עם באו קרני ואשתו פאר מני

 יפה גם שהוא אילן, שלהם החמוד הבן !
עם באה גלוסקא ואופירה חכם. וגם  עם ׳■׳!י*

 וגם מתוקה גם שהיא רעות, בתה
 אילן האלה, הילדים ושני מוכשרת.

 בשני אחד עניין יותר גילו ורעות,
באוכל. מאשר

1

 קול בעל הזמרבקו משה
 שש לצידה ישב

 מוס בנושאי חוויות החליפו השניים
הדגימו] למטה), (בתצלום ותורארט

.
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