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מימין). רוט־לוי(שניה ואילנה (מימין) אליאל נטלי בסוד. כך על שמרו

 אמיר, אלדד הבינלאומי השייט
 זכה שבה סיאול, מאולימפיאהת שחזר

הולדתו יום את חגג הרביעי, במקום

 אילנה הדוגמנות, בשמי העולה כב
 פירסומות מקשטים שפניה רוט־לוי,

בחו״ל. גם ובקרוב בארץ רבות

סטו גם היא ״דניאל" מלון של מדריכת־הספורט □1
 משלבת שהיא להדגיש שדאגה לכלכלה, דנטית | !

רחבת־הריקודים. על הגופניים כישוריה את הוכיחה נץ ורוח. גוף בהצלחה

 יסיח. במלון סמס הרבי במועדון 27ה־
 רוקוואי, בטי אירגנה האירוע את

ש אימאג: סוכנות־הדוגמנים מנהלת
 הגבר בה. חבר־כבוד הוא אמיר אלדד
ובש ודוגמנות ספורט משלב הזה הנאה
כמו הגיעו, למסיבה מצליח. הוא ניהם

הא שמח. שעשו ויפות יפים הרבה בן,
וקולגיאלית. נעימה היתה ווירה
 אנשים, של נכון מינון היה? לא מי

 הרבה תואם. וכיבוד מצב־רוח בתוספת
 והרבה הסוכנות של צעירות דוגמניות

 המתחרה הסוכנות של דוגמנים־גברים
רפאלי ועופר רייך מוטי כמו לוק.

נער־השעשו- של חברתו וחצי שנה במשך שהיתה דהו טובי
 מחזר עם למסיבה הגיעה ברנס, אודי הצעיר עים

שנפרדו. לאחר המקום באותו עובדים שניהם האירוניה, למרבה חדש.

1| |1ייו| |1ך1ה ! לאירועי להגיע נוהגת אינה המלחינה, (משמאל) |
111 11 1 1 התמ עם רבת־השנים הידידות אך רתיים, 111 1

שלו האמרגן ומחבק יושב לצידה מהרגליה. לשנות לה גרמה אור שימרית

11 |  ״אירגונית", חברת מבעלי הלפרין, זאב של כינויו |14|
 בחברת אור שימרית של לחייה כוסית המרים |#1111
אריקמשמאל). אלתרמן(יושבת אלה הבימאית לחיים, בת־זוגו

עליזי אווי
 של בן־זוגה בעבר שהיה ניקה

במסיבה. בה פגש טמיר, אנאבל

דניאל באיטליה המצליח והרוגמן
בר־־זיו.
 ספק, ללא היתה, הערב של היפה

 שזכתה פרידמן, אלונה הדוגמנית
 פני של העולמית בתחרות השני במקום

 הס־ בן־זוגה, בחברת והגיעה השסזנים.
 שט־ עידו טודנט־הכדורםלן־הדוגמן

יינברגר.
האו כובו אלדד של כניסתו לפני

 זיקוקין- הודלקו נכנס שהוא וברגע רות
אל האולימפי. ההימנון והושמע רי־נור

 וחיבק מהמחווה מאוד התרגש אמיר דד
 בין הבר. אורית חברתו את בחום

 מנחם הצלמים גם היו הרבים החוגגים
 ינקוביץ, ורוני שוקל איציק עוז,

 והסוכריה: פלוצקי דורית המאפרת
היש הסטודנטית בריסקין, רותי

 ידידות מיס בתואר שזכתה ראלית
בסיאול. שנערכה בתחרות העולמית

הכו־ בלטה הצעירות היפהפיות בין

נם א1שה ייט

אושות קובי
נ תומר האחרונות. בשנים לחיים תו

 שהפך פאב ★ דוגמן
הוליוודי בבית אילי־הון ★
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