
 וכיום דוגמנית נעבר שהיתהפרי איריס
חברת־אופנה, של סוכנת היא

במ בדיסקוטקים. מוכרת דמות והיא לבלות, מרבה

 סוויד, אבי איש־העסקים עם השתעשעה היא סיבה
 מעדיף סוויד כשרה. סינית מיסעדה בקרוב שפותח

זיתוני. דני ידידו בחברת באילת לבלות באחרונה
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מוסקונה. אריה הזמר לצידה, ליהנות. ממנה מנע שלא
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בכלא. הנמצא רונן, בנה עם הדוק קשר על שומרת שגיא במיקצועה.

הרבה
אנשים,

אובר מעט
 מירי והיחצנית חן שולה הזמרת
 הטובה לחברתם אירגנו זיכרוני

 אל יום־הולדת. מסיבת יוגב שרה
 אבל לאמר, מסרבת היא לגילה, תשאלו

 מינוס. פלוס 40 על מהמרים יודעי־דבר
 יורם, בעלה עם התקשרו החברים

 אותו והזמינו בארצות־הברית המתגורר
 בארץ המתגוררת יוגב, שרה למסיבה.
השול ונרגשת. המומה היתה לסירוגין,

 חיים של היה באירוע ביותר הבולט חן
 בחברתם שישבו יוספה, ואשתו יבין

 איש־הש־ לשעבר גינוסר, יוסי של
 ועורר־ מסן־היצוא מנהל וכיום ב״ב
זיכרוני. אמנון הרין

 דקות כמה וכל מאנשים המה המקום
 את המכיר נוסף, איש־תקשורת הגיע
שו נלי־צה״ל. של מהתקופה יוגב יורם

 נערכה שבו הצ׳ס, את המנהלת חן, לה
ונאל האורחים בין הסתובבה המסיבה,

 י בש־ המחסור בדבר הערות לספוג צה
ובמזון. תיה

י

 ב״גלי- שדרן שהיהיוגב יורם
 דלא-ו בנכסי ועוסק

ידע שלא שרה, שרה(לצידו). אשתו של

ע ח

 של בעדיו גם שהוא עוו־ר־ו־ין
 מסרבת יוגב שרה ★ אופנתי סקוטק

לדוגמן למסיבה סיבה * גירה את לחשוף
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הנוכחי. בן־זוגה את מעדיפה היא לה, שהיו הרבים המחזרים למרות

 22 בן ירד
 מחפש
מרכה

 וזאת 22 מלאו הקן תמיר לדוגמן
 תמיר, למסיבה. טובה סיבה בהחלט

 חברים ידידים, הזמין דוגמן־חייל שהוא
 ערב זה היה לא ולכן ובני־מישפחה

ול לרקוד לשוחח, יכלו הנוכחים צפוף.
בנעימים. בלות
 מלכת־ היתה בהיעדרה שבלטה מי
 שתמיר בן־מרדכי, שירלי היופי

 לעומת אך, אותה. וטיפח גילה הקן
אח גלית מלכת־החן שם נראו זאת,

 מור, רוויטל נסיכת־היופי רוני,
 תמיר, של היפה אמו אלככנדרה,

 בעלת היתה חודשים שלושה לפני שער
 הגר, התמירה ואחותו בית־אופנה

 היו כן לא. היא אף כדוגמנית, שנראית
באח שחזר חזן, אבי הדוגמן במסיבה

שבבע מסיקה, והרצל לארץ רונה
סוכנות־רוגמניות. לותו

הדוג השתלטו רחבת־הריקודים על
 ומע- לוין ורוברט ריין! מוטי מנים

אלבו. דוד צב־האופנה

לק היא במלצריות מחסור בגלל המארחת. בתפקידחן שולה
 לה שהציעו מי היו התפקיד. את ומילאה יוזמה חה

כזמרת. אותה מעדיף שהוא טען קורן, אבי בעלה סירבה. חן אן טיפים,


