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הקשר סה
 פנינה הרחיקה ולמה ★ איטלקי? לאוכל רוחנית

ת שלה יום־ההולדת את רוונבלום ארץ? לקצוו

הרווקים
 התל־אביבים הרווקים מאחרוני אחד ״

 לו שהודבקו הגבר, השבוע. התחתן
 פרפר ז׳ואן, דון פלייבוי, כמו תארים

 מהפך סוף־סוף עשה חיי״הלילה, ואיש
 למישפחת נצר זייתוני, דני בחייו.

 זיי־ ומישפחת הראשלצית אברמוביץ
 חבריו כל את הדהים המצרית, תוני

ני־ על להם כשהודיע ובני־מישפחתו

 השניים הגיעו השבוע בהצלחה. זכו שם לניו״יורק,
המיל גילי. של חבר״ילדות זייתוני, בני של לחתונתו

גלית. רעייתו בחברת רוקד (למטה) פורר רוני יונר

ך 11ץ1  ארצה הגיעה השבדית, היפהפיה |1ן1ך
#1 ■ מעצב־ את והכירה שנים שש לפני 1.1 1!

ונסעו התאהבו השניים גמליאלי(לצידה). גילי השיער

אחוזי האורחים ביו הסתובבו ומיכל

-------■■חל*־

ך | 1ך |1|1ד |  ל> רקדנית-הבטן י
■ יתר החוגגים שכל |1#1 1/ 1!

1ה זוגה לבן זמנה את ומקדישה רונה

\ \1ו  ו־ היבואן ספקטור ק1|
\1 | רוקד איש־העסקים /

וכסלר. דנה היפהפיה אשתו עם

ק1ך | ך ע1ך1|  ביותר המתקדמות הדיעות בעלת התזונאית, ך
^ו 1  המתגוררת מור, בתה בחברת באה בתחומה, 1\ 1 -1111 1 י

בקרוב להתקיים האמור הבינלאומי לקונגרס מצפה שפירא בניו־יורק.

והשרסתיה רוחנית התפתחות

 בו כעת רבים. גילגולים כבר שעברה הלבוה, הגלריה
שחגג קרייתי, ספי של ובהשראתו חביב יורם

הכפול האירוע את שניהם של המשותפים החברים
 פאסנזיוי חילקו שחורים לבושות חינניות מלצריות

 מיס קרי, המקום, של החרש ליעודו רמז שונים,
 מוסילר השמיע בגלריה, אסטרטגית בפינה שהתמקם

 ודי? שלה את עשתה הזאת התערובת .70ה־ משנות
 7שרבי; הסתבר ואז הררית. חיבה הרבה והפגינו

 דשי במסיבד התבטאו שהשלכותיו רוחנית להתפתחות
ה הסרטים מלהקת ב ו טי פי שי או־י־׳י ובדלד צי

. י ל ־ ״ י י ״ ״ ״ " ! י ? ־ ״

 יו- המעצב של יוצאת־דופן ובשימלת־ערב אסוף בשיער 1'
 באה פרי המיוחדת. בהופעתה באירוע בלטה כספיו, בל

ב ו ז ע הבנות. שתי עם שנשאר לבעלה הביתה לחזור כד ^




