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1ב 1 \1/ |  מי הראל, יוסק׳ה איש־העסקים של 1/1 111/
״אקסו המפורסמת אוניית־המעפילים של מפקדה בזמנו שהיה
בינלאומי. איש״עסקים בהן(משמאל), לרונלד נשואה שרון דוס״.

אמרי בחור על מספרת האגדה
 באנגליה לימודיו שבמיסגרת קאי

 לו שתזכיר פיצריה, לפתוח החליט
 וגם אבא בית של הג׳אנק־פוד את

כל שיש שהסיבה לאנגלים תזכיר
 בינלאומיים בתי־אוכל הרבה בו

שי הרע השם בגלל היא באנגליה
 בכל כמו אז האנגלי. למיטבח צא

 הזה הבחור האמריקאיות האגרות
באירו גדולה רשת־פיצריות פתח

גדול. לעשיר הפר מאוד ומהר פה
■■■׳26■

 של בתו הראל, שרון המפיקה
״אקסו אוניית־המעפילים מפקד
 לאיש־העסקים הנשואה דוס,״

 החליטה כהן, רונלד הבינלאומי
 בתל־אביב, כזה מקום לפתוח

 רימון המיסעדן עם בשותפות
 היו דולר אלף 700 רק בן־יקיר.

 המשלב מקום לפתוח כדי דרושים
ואוכל. בידור

 העשירים החברים נבחו בפתיחה
ואביה. שרון של והנוצצים היפים

דיסקו נעלי שהם איציק, ובעלה הדס אחיותיה.
 בחשד שילטונות-המס, על-ידי נעצרו יפואי, טק
במעצר. ימים נמה שהו הם העלמות־מס. של

וקולנוע. אופנה כסף, של שילוב
 בפי- התכבדה הזאת הכבודה וכל
 שהוגשו המאכלים ובשאר צות
חינניות, נערות צוות על־ידי להם
 שנראתה בתילבושת לבושות שהיו
 את שסובב מי בר. עשויה פיצה כמו

 יכול לא השונים לכיוונים ראשו
 מהשילוט להתעצבן שלא היה

 השפה כאילו במקום, הבינלאומי
בע של מתודעתם נמחקה העברית

יב בין לקפץ הרגילים המקום, לי
נו המקום שבאי כמו וארצות, שות
לבי ממקום־העבודה לנסוע הגים
תם.

 נראתה תורן, דן השחקן של אשתו גנזי, סמדר2ה־ם שנות
העליזות. 20ה־ שנות על סרט מתון כלקוחה

ממשיכו היא בינתיים שחקנית, להיות ומקווה מישחק לומדת סמדר

סיפור
פחוסי

 (מיל׳.) לתת־אלוף משותף מה
 מנהל פתיר, דן פורן, פרויק׳ה

 בישראל, קירקפטריק נ׳״ן מרכז
 אלימלך של אשתו רם ציפורה

 מחלקת־ של הטרי המנהל רם,
והדוגמנית הטלוויזיה של החדשות
דונסקי? קארין

 נאווה של אורחיהם היו כולם
 פתיחת את שחגגו רכין, ורוני

 ברחוב מינימה, שלהם, האופנה בית
הצ בחלקו בעיקר הרחוב, דיזנגוף.

 ל- האחרונות בשנתיים הפר פוני,
 הישראלי. מרכז־המעצבים

המעצבת שנקר. בוגרת נאווה,

מחוזית, פרקליטה (משמאל), סבידור ענתהיו״ו בת
 התגלית (מימין), אבוקסיס, יעל עם משוחחת

 תל- באוניברסיטת סטודנטית יעל, האופנה. עולם של האחרונה
ריימונד. המצליחה המארוקאית הזמרת של הבת היא אביב,

 ה צדוק סמדרפסיכולוגית
 האו מלימודיה

 היא 24ה״ בת צדוק בתיאטרון. לעבוד
< דקל, תמר לצידה ותיק. תל״אביבי

! נקי בקו איטלקי בסיגנון בגדים ד נ  ו
 י עב שכבר לאחר רוני בעלה את הכירה
 נסע רוני העסקים. בתחום דרך כיברת
 בתי־אופנה.׳ שם וניהל לגרמניה בזמנו

 והנלריה הקמין כמנהל עבד הוא כשחזר
 לפני זה היה שאולי או בירושלים, הקטנה

 מיסעדה ניהול גם שלו ברקורד ועוד כן,
 בית־ את פתחו הם שנתיים לפני באילת.
 סיפור־ נחשבים הם ומאז שלהם האופנה
מקומי. הצלחה

פולי תיקשורת, אנשי נראו בפתיחה
שלוש בלטו במיוחד אך ואופנה, טיקה

^ לבית האחיות י ח ו ז
לצידה דואניס. איציק עורד־הדין של אשתו מין),


