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במוע שנערמה חג־האילנות מסיבת
שמ היתה יסית שבמלון סמס הרבי דון
 לאולם בכניסה מהמצופה. ועליזה חה

גדו שהיו גדולות סלסלות־קש הונחו
 סל־ הוכנו ובנפרר בפירות־העונה שות

 יבשים. בפירות עמוסות קטנות סלות
כפי הסתפקו דיאטה, מטעמי הנשים,

 יבשים פירות כי ששמעו הגברים, רות.
 לזלול הפסיקו לא לכוח־הגברא, טובים

שתי לנטוע התבקשו והאח״מים מהם
שהיתהבאו־ ערוגת־החמרה בתוך לים

שט״נד חני
מלכה. מכס אותה ליווה שתיל.

 עם שעברה בשנה מיודד שהיה פוש דורון המחשבים
 רן של בחברתו באה ארדיטי בן־עמי. תמי הדוגמנית

מוקדם. פרשו והשניים הוותיק מנחה-התצוגות קובלנץ,

 חג־ את חגגה ע
 בבי נוגסת כשהיא
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הנכונים. האנשים את לה להכיר דאגה ענת ביחסי־ציבור. לעסוק רוצה
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אורחת־הכבוד. היתה ישראל,
בתשבע״.;

נהנתה. שהיא ונראה המראה מול

מסיבת לו שנערכה לו התברר למקום ניע
 (בתצלום בבלגיה. נשארה בן־בסט רונית •

לאנגפורד. בארי הבימאי ואביה לאנגפורד

דריים וגיגת
 את השבוע חגגו מפורסמים דלי מזל בני הרבה

 גדולה לפירסומת זכו מתוכם שניים הולדתם. 1
 שחקו־ הוא מהם אחד האחרונים. בשבועות ותר

 לארבעה לארץ שבא אוחנה אלי :דורגל
 הפתיעה אוחנה, אתי הדוגמנית, אחותו :ים.
 השעון. בפאב לו שערכה במסיבה תו

 אוחנה של וחבריו בני־מישפחה נכחו במסיבה
הדוגמנית־שחקנית מישפחתית. היתה אווירה
 ה־ הולדתה יום את חגגה לאנגסורד *וליין
 הרחק וחברים, בני־מישפחה מצומצם בחוג
 סידרת־ פירסום אחרי כהגדרתה, הסוער, והמון
 רבות תגובות על סיפרה היא שלה. :תבות

 אחרי ברחוב בה הפוגשים מאנשים מקבלת זיא
 בחזרות עסוקה היא כעת הכתבות. את :!ראו
הקמצן. מולייר של מחזהו של החדשה ;ירסה
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בתל־אביב. היפים הגברים לאחד שנחשב הרץ ואלון ניצה בחברת
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