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לתקליט

דוגמניות, כמה
בלי אפשר ואיך

? ת־יופי מרכו

מסי כזאת היתה לא כבר מזמן
 מסיבה עורך מצליח זמר בארץ. בה

 שלו, חדש תקליט הוצאת לרגל
דו מאה משלמים המוזמנים ומאות

במסי נוכחים להיות כדי לזוג לר
 מסי־ של במתכונת שנערכה בה,

 אוכל, הרבה עם בות־סילבסטר
ותוכנית־בידור. תצוגת״אופנה

 ביותר פופולרי זמר אלבז, בני
 היכל באולם ערר נרחבים, בחוגים
 מלבד כזאת. מסיבה ברמלה שלמה

המע ועדת ידידיו בני־מישפחתו,
 קולגות הרבה גם באו שלו ריצים

עימו. שעובדים ואנשי־מוסיקה,
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סימון(שניה ברי רקדנית־הבטן שלבשה לבגד הדומה מחורר, גט

הש בעבר, טובים לא ביחסים שהיו הרקדניות, שתי משמאל).
 מימין) (שני אורגול נזום הזמר ביחד. להצטלם הסכימו ואף לימו,

גברי(משמאל). עבר בעלת ידידה בחברת בא הוא עימן. הצטלם
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ראובני. הזוג בחברת הרבה מבלה הפופולרית הזמרת ואשתו.

 העור בז׳קט (מימין), תבורי שימי הזמרחבוים שני
 הזמר הטוב, ידידו בחברת שלו, הניצחי

פרי. כוכב רקדנית״הבטן של חברה־לחיים ספן, שמוליק בדרן
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משמאל), רפאלי(שני עופר הדוגמן של חברתו

 כן ולשם בארץ, לחיות רוצה שהיא החליטה
 אביטל אני איתה יחד בהליכי־גיור. החלה היא

רייף. ומוטי (מימינה) אידל ראובן (מתחתיה),

 נתרה
המפה ער

המ מפת על עולה נתניה העיר
ב פעם קורה וזה הארצית. סיבות
 עמוס איש־החברה כאשר שנה,
 ראש־העיר־בפו־ שמכונה מי כהן,

 מסיבת את עורך על־של־נתניה,
 הוא שנים שלוש לפני יום־הולדתו.

 בשנה .1 נמכר במועדון זאת עשה
בפנט המסיבה התקיימה שעברה

 שמו־ הארכיטקט של הענק האוז
עמוס חגג והשנה שפירא, ליק

ה במועדון 33ה־ הולדתו יום את
שב קלאב חיאל המהודר ביליארד
 אבוטבול, שדלי של בעלותו

 אביטל, אילנה הזמרת של דודה
במקורה. נתניתית שהיא

ש הזה, האכסקלוסיבי המועדון
 היווה בלונדון, רק רואים כמוהו

וה היפים לכל מתאימה תפאורה
 מ־ מהם רבים למקום, שהגיעו יפות

כמו היו שבהם הבולטים תל־אביב.
בחב שבאה עטרי, גלי הזמרת בן
 שתיהן עטרי, שרט אחותה רת

מ עוד כהן, של קרובות ידידות
 מועדון את ניהל שהוא התקופה
 אליאס. יהודה הזמר וכן המקום,

 אשת־העם־ ייצגה הזוהר עולם את
רוזנבלום, פנינה קים־והחברה

 לוי, יובל בן־זוגה בחברת שבאה
 מעור מהמם בשל עטופה כשהיא
 היו האחרות היפות שועל. וזנבות
ב שבאו השנה של היופי מלכות
 ״ בן־ עם הלפרין ניקול מלא. הרכב
 פישל לימור מאנה. רוני הזוג
 נערת־ישראל גם וכנ״ל החבר, עם

 בן־הזוג עם שבאה סיטון, רונית
 ההצגה את שגנבה מי אך הנוכחי.

הקו השנה של מלכת״היופי היתה
 שמאז כן־מרדכי, שירלי דמת,

 היופי ממלכות אחת היא בחירתה
 אי בארץ שהיו ביותר הפופולריות

ו האורחים בין הסתובב כהן פעם.
ש המלצרים, לכל פקודות חילק
 כל את ולהשקות להאכיל דאגו

לחגוג. כדי מרחוק שבאו החוגגים,


