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ציציות
 מלכת- כסגנית נבחרה היא 1975 בשנת

נבח היא 1976 בשנת הזה. השלם של המים
 נישאה, 1988 בשנת מלכת־היופי, כסגנית רה

 במסיבה. הציצים את חשפה היא 1989 ובשנת
 זילברמן■ ויקי והיחידה, האחת זוהי

פרסטר.
 טובים, חברים שני ערכו שבועיים לפני
 מישרד־נסיעות, בעל אנגלנדר ארנון
 רבת־משתתפים מסיבה דיין, דויד וידידו

 מהסוג המסיבות בכל כמו יפואי. בדיסקוטק
ש העובדה מלבד מיוחד, דבר קרה לא הזה,

 תחרות־ במקום נערכה מאוחרת לילה בשעת
 כר־ הראשון: בפרס זכתה וויקי פרובוקציות,

ללונדון. טיס־טיסה
 הקריטריונים היו מה בדיוק יודעת לא אני
 להודות חייבים אתם גם אבל הזאת, לזכייה

במ שד חושפת חתיכה רואים יום בכל שלא
 הזאת החתיכה אם בעיקר תל־אביבית, סיבה

 סרס־ דנים בשם אמריקאי לבחור נשואה
 בניו־ ״כך״ תנועת יושב־ראש שהוא טר,
 בטקס השניים נישאו שעברה בשנה יורק.

 ולא פחות לא — ערך הקידוש את מרשים.
 תנועת מנהיג כהנא, מאיר הרב — יותר

.כר'.
 תעשה היא מה פרסטר הגברת כשנשאלה

בס תעבוד שהיא השיבה היא החתונה, אחרי
 שראיתי לאחר ״כר״. תנועת של המקומי ניף
 שמחתי נורא שלה, האחרונה החשיפה את

בטאק מהפכה עוברת ״כר שתנועת לגלות
ציציות. במקום ציצים שלה: טיקה
 זה מתפשטות, הפעילות הנשים עוד כל
 בתנועה כשהגברים יקרה מה לכן תארו טוב.
בעיקבותיהן! ילכו

א כורם ר
אנגלנדר ארנון עם זילברמן־סרסטר ויקי

ך של האחרונה החשיפה כ .

גזענים
קרדי וין הטרינידאדי הזמר חגג השבוע

יוד לא באמת אני ה־\. יום־הולדתו את נל
 שלו והחברים מגלה, לא הוא כי כמה, עת

או בשכונה ימי־נערותם את זוכרים לא בארץ
 גיתי בשם חמודה חיילת יש לווין ישראליים.

 הצב־ שרותה את בקרוב לסיים העומדת חזן, 1
 נעמן מלר־הטוטו, יש להילרי ואילו אי, £
שקולניק. ^
 מאוד האלה הזוגות ששני העובדה מלבד £
 דימיון גם יש שלהם, בבחירה מאושרים £
ל 50וד בסביבות הוא וין בהפרשי-הגילים. £

 בת היא הילרי .21 בת רק גיתי חברתו חייו.
לא באמת אבל יותר. קצת אולי ־פלוס.20

 אולי ־פלוס,50 בן הוא נעמן אד יותר• הרבה
 הלאה להמשיד רוצה לא אני יותר. קצת

דומים. פרטים כמה עוד על ולחשוב
התא והילרי שנעמן שמאז בעיר מספרים

 של טפסים למלא הפסיקה היא בזה, זה הבו
 וגם הקופה. בכל זכתה פשוט היא כי טוטו,

 מוכן הוא בגיתי, התאהב שווין שמאז אומרים
 שבארץ אומר מי אז צבאית. ללהקה להתגייס

שגזעניים? כולם

חזן וגיתי קרדינל וץ
צבאית ללהקה להתגייס מוכן

 בגול־ יחדיו ערכו שהם מסעות־האלונקה את
ני.

ש העובדה למעט כמעט־ישראלי, הוא וין
בא שהחיים חושב הוא בטרינידאד. נולד הוא
 את לשכנע הצליח שהוא משגעים כל־כר רץ

 ״לעשות סרג׳נט, הילרי הזמרת אחייניתו,
 ומאז שנתיים, לפני ארצה הגיעה היא עליה״.

אמריקה. את פה גילתה היא
 כל על הולכים שהם החליטו והילרי וין

בג זכתהבני־זוג לעצמם להשיג הצליחו ואף הקופה,
זקדלניק

 שהאדון מודיעה אני היקרים קוראיי לכל
בר הסטודנטית של אביה קציר, אברחם

 היהודי־ המיליונר של חברתו קציר. קת
מה ונהנה עובד חי בובמן, יוסל׳ה גרמני
 שכתבתי זה על מתנצלת ואני בחיפה חיים

בעולם־האמת. נמצא כבר שהוא
 אביה, בלי רבות שנים גדלה ברקת אמנם,

 והם קיים אביה אר נפרדו, שהוריה מפני
טובים. בקשרים אפילו .

 רם״ מירי של המשגע לרומאן ובקשר
ד הארכיטקט של אלמנתו קין־וייסברג,

 קריי״ בני ועורר־הדידהטייס רסקין, רס
שהחס נוספים, פרטים להוסיף רוצה אני תי,
 דפי לכם. שאגלה שהבטחתי אר רתי,

 במיק־ עורכת־דין בני, של קרייתי,-גרושתו
 ה־ לטובת האזרחי השוק את עזבה צועה,

 מחוז בפרקליטות כיום עובדת והיא מישטרה,
 — קשר הרבה עם ואולי קשר, בלי תל־אביב.

 קצין־המישטרה עם שנה מזה מתגוררת דפי
 ולמעשה מרחב־לכיש, מפקד גולן, טוביה

מ הקטן הפתק מלבד דבר, לכל זוג הם
 של חברים וכולם מאושרים כולם הרבנות.

כולם.
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