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יים שיהפכו אותה ליפהפיה מבוק שת בעוד כמה שנים.
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גול ,ושנעדרה באחרונה מחיי־הלילה ,חזרה שוב ל׳

מסיבה
לא־אישית
הכל שמחו ,עלזו ורקדו במסיבה,
מלבד בעל־השימחה עצמו — עופר
רפאלי — אחד הגברים היותר־יפים
בגוש־דן .רפאלי ,חיפאי במוצאו ,לא
נראה מאושר במסיבת במיוחד ביום־
הולדתו שנערכה בדיסקוטק סטפס.
המסיבה אומנם אורגנה כמסיבת־
הפתעה ,אך כדרכן של מסיבות־
הפתעה ,היו מי שטרחו לברך את
רפאלי ליום־הולדתו ,והיו גם כאלה
שהגדילו לעשות והודיעו לו שיגיעו
למסיבה.
מחצית בלייני העיר טרחו והגיעו
וגם מאוד נהנו באווירה החופשית ,אך
דווקא עופר לא הרגיש בנוח ,כי המ
ארחים לא טרחו להעניק לו הרגשה
אישית ,כדבריו .זאת היתה ,לגביו ,עוד
מסיבה ,אמנם מוצלחת עם הרבה
אווירה וריקודים .מי שניחמה אותו
היתה חברתו הדוגמנית מריולן,
שהיתה צמודה אליו כל הערב.
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ער ונדה קרן )מימין( ,רוקדת אף היא בשלישיה.

שיגעון הדיסקו החדש בתל-אביב החל ביוזמתה שלו
ונדה קרן וחברתה הטובה האופנאית מגי דוברו־1
ביצקי .קדוש היא חתיכה חדשה בנוף התל״אביב:.
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אף אחד לא יודע מי היא ומאיפה
היא צצה ,כיום היא כבר עובדה .הכ
וונה ,כמובן ,למישל דריי ,אשת־
חברה בחוג הבלייניס התל־אביבי .הריי
הבלונדית ,ידידה ותיקה של איש חיי־
הלילה ,רפי שאולי ,נמצאת בארץ
רק ארבעה חודשים ,אך כבר היא
מעורה היטב בחיי־הלילה ,כאילו היא
נמצאת כאן זה שנים .הכל החל
להתגלגל כאשר רפי שאולי הכיר לה
את החברה התל־אביבית.
בתחילה היא היתה צמודה לנשות־
החברה אנט פלאטו־שחץ ומיכל
בקר ,והשלישיה הנוצצת קישטה אי
רועים רבים בתל־אביב .אחר־כך נצ
מדה מישל ליבואן־האופנועים ,יאיר
קישוני ,וכיום ,כשהיא בעלת עסק
עצמאי משלה ,היא כבר לא צמודה לאף
אחד .היא פשוט בחורה עצמאית,
שעושה ״מה בראש שלה".

מישל דויי

הלבושה בימי השבוע בסיג־
נון ספורטיבי וצעיר ,הגיעה
למסיבה שלה בשימלת־ערב עם פייאטים וריקמה
עשירה ונראתה שונה לחלוטין מהופעתה הרגילה.
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קט׳ אוחנה

המיסעדנית ,ישבה על הריצפה
למרות שהגיעה לאירוע בשימלת־
ערב יקרה .אוחנה ,המחפשת מקום לפתיחת מיסעדה
בתל־אביב ,השילה שישה קילוגרמים ממישקלה.

השבוע היא ערכה לעצמה מסיבת
יום־הולדת בנונד״ס סינגיגג בסבו ,מה
שהיה ,עד לפני שבוע ,הסושי בר .את
יום הולדתה חגגה מישל כשהיא מוקפת
בחבורה גדולה של חברים כמו שמו
אל פלאטו־שרון ואשתו אנט ,ש
ישבו בנפרד .אנט ישבה עם המיסעד־
נית קטי אוחנה ,ושמואל פלאטו־
שרון עם יאיר קישוני ומיכל בקר.

