
כשפגשו נישואיה. יום

ב פק, גרגורי הכוכב של בתו שחקנית״הקולנוע,פק ססיליה
 הזימה השחקנית ערן. דוריו המפיק של חברתו 

גולדנברג חליפסדר. אדריאן השחקן עם לה שיש הרומאן בדבר השמועות את בתוקף
החוגגים! *את והנציחה קימחי טימו הבלם של מצלמתו את לקחה היא

 ברכב מי
★ ברגל מי

 היא שטיינר חני מלכת־המיס
 בהתחשב אך ,20 בת רק אמנם

שלו ובפירסום עשתה, שהיא בקאריירה

 על־ כמה בבתי־מלון. למוערונים דות
 ונאלצו גבוהים בעקבים באו מות־חן

במיסעדה נערכו הריקודים להסירם.

במים חתן־כלה
בארץ שני תר

לבי הקטנה בארצנו כבר התרגלנו
 הוליוודים ושחקנים כוכבים של קורם
 בני גם מגיעים החלו באחרונה רבים.
 של בתו ׳1םל ססיליה השני. הדור

 נמצאת פק, גרגורי כוכב״הקולנוע
 פס־ אדריאן השחקן בחברת בארץ
בח בן־זוגה אינו לאגדות שבניגוד דר,
 שמפיק חדש בסרט זוגה בן רק אלא יים,

 אסורה, אהבה בשם ערן דורון
 הם ההסרטה, תחילת עד בינתיים,

לכ שערכו זאת כמו במסיבות, מבלים
ימית. במלון סנוס הרבי במועדון בודם

קי ת־י/ ב׳ ל ס

במצב ת
 הפעם התחתנה. מלכת־יופי עוד

 אחת שהיתה נחמני, אביבית זאת
המ .1985 לשנת בכתר־היופי מהזוכות

 נחמני, חזן. אלי בן־זוגה הוא אושר
 מהיום ארוכה כיברת־דרך שעשתה
 מארגנת־התצוגות אותה שגילתה
פלטאו. חביבה

1111 ! ״ ן  שלבשה פרי, הלידה. שלפני הטיבעיים למימדיה חזרה מ
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רע. לא לבד מסתדרת היא אן במילואים, כעת נמצא שבעלה סיפרה

 שהיא נראה האחרונות נשנים זכתה
 מקם שלה החבר מבוגרת. יותר הרבה

 סיניות, מיסעדות רשת נעל מלכה,
 ענקית יום־הולדת מסיבת לה ערך

הרצליה. בחוף אבריה במיפנש
 שם יצא כבר עורך שמקס למסיבות

 ומאות כולם. התייצבו הפעם גם ולכן
 והיפות היפים חוג על הנמנים אנשים,

 ההמוני. לאירוע באו תל־אביב, של
התנ את התואם בלבוש באו מרביתם

המיוע־ בתילבושות באו ומיעוטם אים

 של מקומם נפקד לא וכמובן עצמה
החריפה. והשתיה האוכל
 של חבריו נראו הרבים החוגגים בין

 מלכת־היופי־לשעבר כמו מלכה, מקס
 יוסי הפסיכיאטר ובעלה אורדן חנה

 רכם ראובן עורר־הדין צימרמן,
 מבעלי בובליל, משה בחברת שבא

באי מלווה שהיה טל1ה קלאב טבריה
 החבורה וכל הסושי־בר, מבעלי לוי, לן

 הענק האירוע בעניין עסקה הזאת
הר קלאב בטבריה בקרוב שמתכננים

 אורי התעשיין שם נראו כן טל.
 אנשי־ של בחברתם שבא עליזי,
 ואבי זייתוני דני הצעירים העסקים
סוויד.

 איש־ שם נראו מאוחרת לילה בשעת
בחב שבא גרבנאו אורי הטכסטיל

 אפשר ואי פולום. גי איש־האופנה רת
 והי־ הדוגמניות עשרות על לפסוח

 שהסתובבו התארים בעלות פהפיות
 בן־עמי תמי הדוגמנית כמו ורקדו,
וידי מור עמי הכלכל בחברת שבאה

 ענת והדוגמניות שמיר, דפנה דתה
במ שחוללו יודקביץ ויונית כרם

הוו הדוגמנית הריקודים. רחבת על רץ
 לפני למימדיה חזרה פרי חני תיקה

 ו־ הדוגמנית שושן, אילנה הריונה.
 ברופא־ מלווה היתה מלכת־היופי

 קרוב ידיד שהוא לב דיוויד השיניים
 הדוגמניות שתי ואילו מחזר. לא אך

 ״ העדיפו פלד ונילי ארדיטי יהודית
 מה במרחק בכיסאות־נוח שלווה לתפוס
העניינים. ממרכז
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חתונה. על לדבר מסרבים אך ביחד, להתגורר עברו השניים מלכה.

טלמור ורדה
בהופעותיה. ההצגה את תמיד נבת


