
הדין עורר־
הבריין
התחתן

הדיס של בעליו דואנים, איציק
 אורח- מנהל הסספס, האופנתי קוטק
 ואת עורן־־דיו, הוא ביום כפול. חיים

ויק השופטת אצל עשה התמחותו
ובער אוסטרובסקי־כהן טוריה

 הוא החורש ריסקוטק. מנהל הוא בים
 — כפול אירוע שלו בדיסקוטק חגג
 ואת זרחי הדם חברתו עם נישואיו את

יום־הולרתו.
 שרמיים־ יגאל נראו החברים בין
הוד, מוטי של בנו הוד, יובל טר,

 כן■ ומירי חיל־האוויר מפקד שהיה מי
 נמנעת שבררן־־כלל היחצנית, יוסףז

 יום את שחגג רואניס, כאלה. מאירועים
 מירח־דבש לחזור הספיק ,3ודו הולרתו
 התל־ בקלחת עצמו מצא וכבר מקוצר

חב היו באירוע נכחו שלא מי אביבית.
 למעט עחן,1הנו1 הסינרמה מתקופת ריו

 והארכיטקט גולדמן דורון היהלומן
גרנות. עגנון

מלאכי לילו
לחושניותה, המודעת

חוש בתנועות רקדה ,17 בת תלמידת-תיכון
 מלאכי, סביבה. להתקהלות שגרמו ניות,

כבעלת-יוזמה. גס והתגלתה מהמבטים, נהנתה

 בניו־יורק, שנים 12 מזה המתגורר גה״ל״,
 יוס״ההולדת למסיבת במיוחד הגיע יידי,

ונרגשת. המומה היתה המסיבה, על בלל יז
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בשיפוצה. עסוקים הס וכעת דירה עברו השניים גרנות. עגנון הקבוע
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לווו החליטה אן בדוגמנות, כוחה את בעבר ניסתה מנקיס שופל. דה
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בתל־אביב. הגדולים המסיבות ממארגני בן־דויד, שלמה משמשת היא כעת מחיי־הלילה. ונעלמה שעברה ונה

גל טל עם רומאן שניהלה הנורבגית, הדוגמניתאסנליד טשה
מהדוג גלעדי, עמי הפלסטי המנתח של בנו עדי,

פנויה. היא כעת תחתונים. בגדים בצילומי המופיעות בארץ היחידות מות


