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 יעל ושמחה. צהלה בנץ מישפחת

 איש־העסקים של בתם ,23ה־ בת
 מתחתנת ציפי, ואשתו בנין עמום
צרפתי גבר — בחיר־ליבה עם בקרוב

הבלונדית, הדוגמנית
ה אחותה, עם שיחד

בעי־ ״עבודה בסרט מופיעה סיגלית הזהה תאומה
 רו־ מנהלת בחיל״הים, חיילת שהיא איריס, נייס".שפירא איריס

 שטרוויס חגי ואיש־החברה עורד״הדין עם מאן
החטובות. מרגליה התרשם מאוד שכנראה (משמאל),

 בנין ציפי אמה, של בידה אוחזת מאמינה ולא מופתעת |1|ךך
1  אילנה בסוד. שותפה היתה שאמה לה כשנודע (מימין) | ■1.

אימברג. סילביאן הנוכחי, בן־זוגה בחברת באה למטה), (מימין שושן

 העוסק בומנדיל פרנק בשם )35(
 כבר נמשך הרומאן פלסטית. ברפואה

 של אחותה בנין, ומיכל שנים שלוש
 מיכל ביניהם. להיכרות אחראית יעל,

 לאידו שנים שבע זה נשואה 27ה־ בת
 250 של רשת יש לזוג .34ה־ בן ביז׳ו

 הבנות ושתי עולם ברחבי בוטיקים
בפאריס. יתגוררו בנין לבית

 לה לערוד החליטו יעל של חבריה
 לפאריס נסיעתה לרגל מסיבת־הפתעה

בח לארוחת־ערב הזמנה היה והתירוץ
 או ותאמינו בסינרמה. הווי־אי־פי דר
הפעם. גם עבד זה — לא

 ועוד וידידים חברים נכחו במסיבה
הסינר־ של הקבועים מהאורחים הרבה

שי את שצבעה מארש, שרונה מה.
 בחברת הבר על ישבה לשחור, ערה

 והשניים שטיין אלי היבואן ידידה
 כשהם עירנית, בשיחה שקועים היו

סביבם. מהקורה מתעלמים

ורבן שחור
 לעצמה ערכה נגר יהודית בהווה יחסי־הציבור ואשת לשעבר הדוגמנית

 את שחגגה נגר, שבסינרמה. הווי־אי־פי בחדר משתתפים רבת יום־הולדת מסיבת
 הכוכבת של לשימלה העתק שהיא אדומה, שימלת־ערב לבשה ,31ה־ יום־הולדתה

 550 נכחו באירוע פרץ. פורטונה המעצבת עיצבה ההעתק את טיילור. ליז
 גנבו ההצגה את אך והמינים. הסוגים מכל וכספים חברה אנשי שחקנים, אמנים,

ליום־הולדתה. נגר יהודית שקיבלה הרבות המתנות
 המקום ואת השתייה את תרמה הסינרמה התיקרובת, את תרם כץ מאנפרד

 פטריפיה הזמרת, את תרמו גולדשטיין ופנינה פלטאו וחביבה עצמו
 נצר זיווה הדוגמנית ראשה. את לעטר זר הביא ברק יופי הבדרן האדים.
 אהבה״ של שבוע ״סוף כתוב שעליה קלטת־וידיאו הביאו בן־דוד עמיחי ובן־זוגה

 מארגנת־ קונדומים. ושלושה מברשות־שיניים שתי מגלים אותה וכשפותחים
 הבעל ירוק.ואילו בצבע עור־קרוקודיל ארנק לה העניקה גת דורית התצוגות

 מתכוננת היא שאותו הרחוק למיזרח כרטיס־טיסה לה נתן ברכה, סאב האוהב,
הנדיב. הבעל של בחברתו יוני בחודש לממש

 העתק שהיא החדשה, שימלתה את מציגהנגר יהודית
 שחורת־העור הזמרת טיילור. ליז של לשימלה

החוגגים. את במיוחד להלהיב הצליחה לא (מימין) האריס פטריסיה

-----------------------------------1—־־

מסיבה
מעורבת

שנ מוצלחת, מסיבת־הפתעה עוד
 בגלל התפספסה כמעט השבוע, ערכה

 פלא־ אנט עיתונאית. של פליטת־פה
 יום־ מסיבת לערוך החליטה טו־שרון

 ב־ שנולדה דיאמנט, לבלה הולדת
 י ובמשך 1948ב־ בפאריס יום־העצמאות

 כמפי־ שימשה האחרונות השנים עשר
המ לפני שבוע האן־בי־ס׳, ברשת קה

 עיתונאית חברה אליה ניגשה סיבה
 יכולה אינה שהיא כך על והתנצלה

 הבינה לא דיאמנט למסיבה. להגיע
מה כתוצאה אך מדובר, מה על בדיוק
 את לדחות המארגנים נאלצו טעות

שה כדי יותר, מאוחר למוער המסיבה
 , המפתיעים בין מושלמת. תהיה הפתעה

 מתי האלוף של בתו פלד, נורית היו
 נגר, לילית בכתיבה, העוסקת פלד,

 לאי־ שנסעה ארוביץ עדה המאפרת
 שבאה גור, אילנה והפסלת רוויזיון,
 את ג׳יבלי. אלישבע של בחברתה
 דיאמנס קיבלה ביותר היפה המתנה

 *־* שטיח״קיר לה שהעניקו מהמארחים,
ראלי. סלבדור הצייר של בעיצובו

:נלאטושחן אנט
פלאטו־שרון שמואל בעלה לריקוד.




