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■־! לטבריה ענדה העם1 בהמת

בעו־ יחסית חדשות פנים (מימין)דו אסנת
 תשומת־לב מעוררת לם־האופנה,

הדוגמנית לצידה ויוצאת-הדופן. הפראית בהופעתה

 מסיור״עבודה חודש לפני שחזרה פרקש, דורית
 לבו־זוגה הבא בקיץ להינשא אמורה פרקש ביפאן.

מנקס. חנה המעצבת של שמלות לבשו השתיים שי.
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רחבת־הריקודים. על כישוריה את והדגימה ספורטאי של ובמרץ דוגמנית

קוו ונדה
 לקול מהבימה עליה שקפץ מאוס

מסביב. הקהל של רמות תשואות

של והתצוגות המופעים מארגנת
הדוג את להפתיע החליטה בן־גל ווה

 טמיר, אנאבל שלה, הקבועה מנית
 תצוגה במהלך .34ה־ הולדתה ליום

ברמ הכריזה היא בן־גל שערכה גדולה
 אורחים, מאות שמנה קהל, באוזני קול
שבאח הדוגמנית של יום־הולדתה על

 הצלחתה בעיקבות כוכבה, דרך רונה
או במופע ארזי ירדנה של בחיקוי

 מוטי הדוגמן בן־גל. של העולם מות
וה מאוס למיקי מחופש שהיה רייף,

 לטמיר הגישו בן־עמי תמי דוגמנית
בתו המסורתית יום־ההולדת עוגת את

 במחיאות הגיב והקהל הקדשה, ספת
כפיים־סוערות.

 מתאים במצב־רוח היתה לא טמיר
 רוצה היא אותה. הסובבים של לזה

 לא והיא בחייה, יסודי שינוי לעשות
 את בכך. להתחיל איך יודעת כל־כך
 מידידה קיבלה היא ביותר היפה המתנה

 של השער את לה שהקדיש רייף, מוטי
 שיטרית מאיר בחברת בציבור השירה איש (מימין)נצו אפיהאופנה. שלם ירחון

 בנאי גברי והבדרן היהודית הסוכנות גיזבר (במרכז),
ותיקים. ידידים הם נצר ואפי שיטרית מאיר המקום. מבעלי (משמאל)

ו....
 עייפה היחצנית, (במרכז)

 שתי בחברת ומהורהרת
 אל' סמי של אשתו אלקולומברי, ליאת ידידותיה,
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 דליה והעיתונאית בורקס״, ״סמי מבעלי קולומברי,
 למיש* בשכנות ביבנה המתגוררת בן־ארי(משמאל),

קשרים. כמעט אין בעליהן בין שיטרית. פחת

ת שו חרו
שרת שר ב

 במיסעדת האחרון השלישי ביום
 הבדרן גדולה. שימחה היתה הביקתה
 בסטנד־ שם המופיע זילברמן, מנחם

 אורחים צדרנים שישה אירח קומדי, אפ
 זה. אחר בזה לבימה העלה הוא שאותם

וש הבימה על וחצי שעה עמד זילברמן
התב הוא בשרשרת. קדושות פרות חט
באו עצמו, ועל הקהל על הקהל, עם דח
 מתוך לצחוק מהאנשים לחלק שגרם פן

הנאה. או עצבנות פחד, מבוכה,
 גיזבר־הסוכנות היו שנהנו אלה מבין
 איש־ רות, ואשתו שטרית מאיר

 אפי אלקולומברי, איציק העסקים
 כניסיון שהחל מה אחרים. ורבים נצר

למ והפך תאוצה תפס שלישי ימי של
 אנשי של ומקום־מיפגש צחוק של סיבה

 גברי הבעלים, וספורט. צבא בוהמה,
הצ כהן ואריה בן־ארי נתן בנאי,

 יחזירו שהם יתכן מקודמיהם. יותר ליחו
האבוד. והכבוד ימי־הזוהר את לביקתה

■: סטיניה דנה מגב
השימ בפאריס. היא אף המתגוררת בירן

דב: נסתרת מצלמה בנוסח באפריקה לם


