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בבת־מיצחה יחני וזמר ★ הייצור

 חדש יצוא ענף כנראה, מתפתח בארץ אבל ידועה, כל־כך עובדה לא זאת אולי
 פס־ בארץ יש והחקלאיות הביטחוניות לתעשיות במקביל דוגמניות. — ומכניס

 הגויים, לאוזני במהרה הגיעו החדשה התעשייה על שמועות לדוגמניות. ייצור
 בשרותיהן, להשתמש והתחילו הצנועות, ציון בנות של מנתוניהן התרשמו שמאוד

ובמוצרי־מזון. במכוניות וכלה באופנה החל שונים, מוצרים מכירת לשם
 לתחרות נשלחת בה שהזוכה תחרות שנה מדי עורכת אימאד הדוגמניות סוכנות
 שגם פרידמן, אלונה בתחרות זכתה שעברה בשנה בארצות־הברית. העולמית

 על צעדו ה־לטון. במלון שנערכה בתחרות העולמית. בתחרות השני למקום הגיעה
בחו״ל? החדשה הנציגה תהיה מהן מי מעניין הבא. הדור דוגמניות המסלול

 בצוות נכללו לא ,16ה־ בנות אטמוזגין ורונית (משמאל) ךי1ל1
1 111 |  שיצטרפו והצהירו התייאשו, לא השתיים התחרות. ן1/

באירופה. בווידיאו־קליפ תופיע הסכסית קוך הבאה. בשנה לתחרות

 מטבריה אוחנה
 א■ הזמר (במרכז),

גבריאלי. ושוני (מימין),

ריעםים1ריוו
בבתיהנויצ₪

 רקדנית־ רק לא היא פינחס גילה
 באישיותה הידועה אשה גם אלא בטן,

 ,היא עורכת שהיא מסיבה כל התוססת.
 וגם לאוהבי־המזון גם גדולה, חגיגה

 את חגגה היא הפעם לחובבי־המוסיקה.
 באולמי עידית, בתה, של בת־המיצווה

 לבושים אורחים, 300 ברמת־גן. בון־טון
 מלצרים ועשרות מחלצותיהם, במיטב
פר פעם מדי האולם. את מילאו במדים

 בסיגנון בריקודים חבורת־רקדנים צה
 ושיעשעה ויווני רוסי עממי־ישראלי,

 את אך במחרוזת־ריקודים. הקהל את
 סטרטום היווני הזמר גנב ההצגה

 זמרי מגדולי לאחד הנחשב דיוניסיו,
למסיבה. הוא גם שהגיע יוון,
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באי עוסקת היא הזוהר. וביופיה
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נער סרטן מזל לבנות מסיבות שתי
מסי היתה הראשונה השבוע. בסוף כו
הפרובו הדוגמנית של יום־ההולדת בת

 19 שחגגה ויגלר, רונית קטיבית
 בדיסקוטק שנערכה המסיבה, קייצים.

המסי מסוג ספונטאנית, היתה מטח,
 חודשים■ בכמה פעם המתרחשות בות

שר־ במלון נערכה השניה המסיבה
 של יום־ההולדת את חגגו ובה חזן

 שלומית וכסלר, דנה הדוגמניות
 איפיין לא ודבר לוה) ואירים אמיר
שבמטח בעוד השיעמום. מלבד אותה,

י1¥1 ך ן ך  מגי הזמרת מימינה (במרכז), ך
11 / 11 1- 1  של אחותו רדעי, ומלכה כהן 111/

כוכי עידית, בתה משמאלה ארגוב. זוהר המנוח הזמר

 היווני הזמר מימין, בתמונה לוי. תמי ואחותה מוזס
 רקדנית-הב- ולצידו בבוזוקי, אוחז דיוניסיו סטרטוס

״אריאנה". במועדון שנים זה המופיעה פינחס, גילה טן


