
״£?״״; החוחים בין שושן .
התבקשה הפאב, פתיחת על הרדוף את לברך שבאה

 לכל הקיר. על תלויה שהיתה תמונתה על לחתום
 תמונותיהן דומה. הפתעה חיבתה הדוגמניות

למזכרת. עליהן חתמו וכולן שלם קיר קישטו

 סוסקין אהובה
המש (גורן),

חיתה תמרוקים, בחברת יופי כיועצת חיום משת

 שנש* בסרט פורטונה את ושיחקה שחקנית בעבר
 ששיג ובשם גורן, אהובה, שמה היה אז זה. שם
עיסוק גם שינתה כך מישפחתה, שם את תה

 (ארוחת בבראנץ׳ חלק לקחת כדי
 .בוקר ארוחת שהיא בוצוורייס),

מוק צהריים ארוחת או מאוחרת
במט מוקפות ישבו הנשים דמת.
 בסיפורי האחת והתרכזו עמים

• רעותה • ו •  בעבר היתד, מלי !
ב הזוהרות החברה מנשות אחת
עזבה היא שנים כחמש לפני ארץ•

ה הגברים בניו־יורק זיה
 במים־ להשתתף שהורשו יחידים

 אורי בעל־הבית היו זה נשי גש
 גהן, שמשון הטוב וחברו פירסט
ה ירושלמי. ביטוח סוכן שהוא
ו במיטבח הזמן רוב שהו שניים
 שהיו הנשים על השקיפו משם

פותחים, בשלהן עסוקות

 אשתו עם יחד שבא אוכרזון,
 בגדי־ בעיצוב שותפו ועם דינה

השלו שטיינמיץ. דניאל הים
 יחד גדול שולחן ליד התיישבו שה
 שלבשה לוי, חווה הדוגמנית עם

 עם ובאה שחורים, הרמון מיכנסי
 ועם פילים גי האופנאי ידידה

שבאה דמיר, שרית הדוגמנית
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 ועם רקנאטי ליאון בעלה, עם נראית היא בתמונה
ראובן הפרסומאי עם רומן המנהלת גליק, נילי הטובה

חברתה
וימר

 נשים היום. מאוד אופנתיים בד
 רעותה אצל אחת מסיבות עורכות

ש משום בעליהן, נוכחות ללא
ל חופשיות מרגישות הן לטענתן

• הטרדות בלא ולרכל שוחח ! • ! • 
 דליה של אחותה פירפט, דפנה
 הטלוויזיה לקריין הנשואה מזור,
שב בביתה ערכה פירסט, אורי

 אמריקאי בסגנון מסיבה ירושלים
הארכיטק לנגוצקי, מלי לכבוד

 • ו•!• הברית בארצות החיה טית
הת לא שבחבורה התל־אביביות

לירושלים ועלו התארגנו עצלו,

 מתגוררת היא ומאז ירושלים, את
 כדי ארצה באה מלי בנידיורק.

ה אלון, החייל בנה את לבקר
 בתה דלית, השריון. בחיל משרת

 ב־ צילום לומדת מלי של הבוגרת
פירסט ואורי דפנה מילאנו

 שנים 3 בת משהות עתה זה חזרו
 כראש פירסט כיהן שם בניו־יורק,

 המיז־ בחוף הסוכנות שליחי
שהש אחרת חוזרת •1!•!• רחי

 שילון, שרי היתד, במסיבה תתפה
 דן הטלוויזיה איש של רעייתו

הטללוי־ משליחות שחזר שילון,

 הפירסו־ סוגרים. פותחים, סוגרים,
 לתת החליט הרדוף חיים מאי

 של המיסחרי לאיזור נוסף צ׳אנס
 אחרי רמת־אביב, המגורים שכונת

ה את להחיות קודמים שנסיונות
פתח הרדוף נכשלו מקום
 האופנה, עולם לאנשי שיועד פאב

 היה אפשר הפתיחה בערב ואכן,
גירעון האופנה מעצב את לפגוש

• בפשטות לבושה ! • ! ה צלם •
ש הלפרין, ילוי הנודע אופנה

 אילנה הצעירה הדוגמנית את גילה
 של בקאריירה פתחה אשר שושן,
 כמלכת- שנבחרה אחרי דוגמנות

הישר תהיה היא כי טוען יופי,
 עולם את שתכבוש הראשונה אלית

שקיב אילנה, הבינלאומי. האופנה
 ובניו- במילאנו עבודה חוזה לה

 המיני־ מכונית את מכרה יורק,
 בקוצר- מחכה והיא שלה, מיינור

מש שהיא למרות לנסיעתה, רוח
 הקבוע ידידה את בארץ אירה

המפיק עפרון מריק
 בהפקת כרגע העסוק יורמן, סולו

 סיני, אריק הזמר של תוכניותיו
 דידוי. אשתו עם יחד למסיבה בא

 של יועצו את שם פגשו השניים
אפלכאום, בועז פרס, שימעון

שהצלמים מהעובדה מאוד שנהנה

 חוויותיו על לחבריו וסיפר סבבוהו
 שעור שנערכה מפ״ם מוועידת
 הדוגט׳ •1*1)• לכן קודם ספורות

 או החמיצה לא דכני ספי נית
 בעי בחברת למקום ובאה האירוע,

 כ• העובדת ספי, דודי. הטרי לה
 הפתיחד אל באה על, אל־ דיילת
 קפצו היא מאמסטרדאם. הישר
 והזדרזו בגדים, להחליף הביתה
 !•!•>•תמונתה על שמה את לחתום
 לזורגן עדה הדוגמניות מאפרת

 אנשי שאר עם לשמוח היא גם באה
 באוברו? לבושה האופנה. עולם
 ה׳ מן כאחת עדה נראתה אדום

 מאח׳ שעומדת כמי ולא דוגמניות
 קשו עובדת עדה הזרקורים. רי

 ה׳ עוזרה שכן אלה, בימים מאוד
 הצליו לא ג׳וזף, הצעיר, אמריקאי
 ר הביתה, געגועיו על להתגבר
העבודה עם לבד עדה את השאיר
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לארצות״הנרית. חזרה מלי נסעה המסיבה, יום של בערבו מרוז•


