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חגסרת
מושתרת

 מציגה
צעיר 7ל!

 מצליחה נכשלים, רבים שבו במקום
 יד אגודת ראש יושבת חושן, שלי
 חולים, עבור כספים המגייסת ביד.

 בחו׳׳ל, • איברים להשתלות הזקוקים
 הפעם זאת. לשלם משגת אינה וידם
 לליאת מסיבת־התרמה זאת היתה

 הילטון, במלון שנערכה מקין,
 על 'מפוארת תצוגת־אופנה ושכללה

ועוגה. קפה
 תצוגה ביימו לוי תאווה שי דרי

 ובמהלו לגוט, מיס אופנת של מרשימה
 20 של סכום המארגנים גייסו האירוע

 של אשתו בדאון, הלן שקלים. אלף
 ארצות שגריר בדאון, ויליאס

 שקלים, 300 תרמה בישראל, הברי׳ת
למחווה. הצטרפו רבות ונשים
בהת שנערכה התצוגה, סיום עם
 המסלול על עלתה הדוגמניות, נדבות

 חמש לפני שעברה אייזנר, לימור
 כשהיא כבד, להשתלת ניתוח שנים

 בית־האופנה. של הצעיר בקו לבושה
 ניגשה המסלול, על סיבוב עשתה היא

 כסף לתרום מהקהל וביקשה למיקרופון
 לקהל גילתה חושן שלי ליאת. עבור

לדוגמניות. בקורס לומדת שלימור .
 שחתמה גדול חוזה על מספרת היא שלה. בית״האופנה של הקשיים

 היהלומן הוא משותפיה אחד דויד. ג׳וליאן הצרפתי האופנאי עם
בהודו. ביקור אחרי שאולי הגה למיסעדה השם את בן־אהרון. ארל׳ה

מתמשכת אהבה
נדבר שמועות מזימה לוי המיסעדה. מבעלי שאולי, רפי לחיים
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הצנזורה. בתחום המיקצועיות החלסותיה על החולקים אלה על וגם (כריה

החזרה
רהזח

 חיי־הלילה, איש ניסה שנים 10 לפני
 הודית. מיסעדה לפתוח שאולי, רסי

 התברר ובדיעבד הצליח, לא הניסיון
 גל אולם זמנו. את הקדים שרפי

במיו וההודיות האתניות, המיסעדות
 את פתח והוא אותו גם סחף חד,

 אשת־ עם בשותפות שאזאם מיסעדת
 שהגתה זילברמן, כרמלה העסקים

 שמזמין מי מאוד. שימושי גימיק גם
 לימוזינה בשרות זוכה במיסעדה מקום
ובחזרה. למיסעדה מביתו חינם

 המילה פירוש את מבינים שלא למי
 מילת־ שזאת זילברמן הסבירה שאזאם

הישרא לביטוי המקבילה הודית, קסם
המוות׳. ועל החיים ,על לי

 משו- (מימין) זכרוני אמנון עורך־הדיןפרקליטים שיח
 דבורין פנינה עורכת״הדין עם

מיקצועיים. רשמים החליפו* השניים המדינה. מפרקליטות שפרשה
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הודית חזות
הפתיחה עניין

קריי (משמאל), דולב ענת
 את לקחה הטלוויזיה, נית

בתיסרוקת והופיעה ברצינות־יתר,

 סרבה היא אן המעמד, את שתאמו ובאיפור
 דולב, המסורתית. בנקודת־החן מיצחה את שיעטרו

בן־זוגה. בחברת לאירוע באה סטודנטית, כיום
23 ולדמן זאבי דסה אלי צילמו: אוהליאב. זוהר כתב:


