
 הצפזף במקום האינטימית המסיבה
 החשופה הדוגמנית ★ בתד־אביב ביותר

הרב בבירכת זכתה ביותר הנשרף מהפוסטר
המצרחות

בחר
הן באואר ומידה ברקין אתי

 היותה מלבד אתי, מצליחות: נשים שתי
 המידרשה בוגרת גם היא מאוד, יפה

 נשואה וגם ברמת־השרון לאמנות
 היא מידה פילץ. בקפה השותפים לאחד
בטלוויזיה. מערכת רכזת

 ולהצליח לנסות החליטו שתיהן
 תיכנון המציע חדש, בעסק יחדיו

 לשם רשמים. בשם ומסיבות, אירועים
 בקפה לא אם ואיפה מסיבה. ערכו כך

פילץ?

 חברתו עם רוקד ברודי
האה סיפור שלמון. לאה

שנה. חצי כבר נמשך שלהם בה

^1ך  לריקוד מורה שהוא פרי, 1|
 ,1933 שגת מאז המלמד #11/

באואר. מירה של בחברתה רוקד

 רא ערוריה
ררב הפריעה

 לשמוח באו וגבוהות גבוהים הרבה
 בחתונתם בתל־אביב, בגן־האורנים

 יעקובי עופר הכדורסל שחקן של
ה בת כהן, פזית התמירה והדוגמנית

 שלוש חברים היו ועופר פזית סב.
 חוקי תוקף לתת שהחליטו עד שנים,

 — להם הפריעה לא ביניהם. ליחסים
 — אותם שהשיא לרב לא וגם

 שמרניים, בחוגים שפרצה השערוריה
 הציגה שבו תצלום־רחוב, בעיקבות

 בבגד־ים אחוריה, את לראווה פזית
חושפני.
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חצות. אחר 1.30ב״ למסיבה ובאה בבית ילדיה שלושת את השאירה

 מנהלת לוי, מרתה עם הצטלמה הדוגמנית
 בחתונתה גוטקס, האופנה בית של התצוגות

בן״עמי. תמי השמאלי: בתצלום כהן. פזית של והדוגמניות הדוגמנים רבת
קאופמן ספיר

 ומיסעדן מעצב־אופנה לוי, לאילן
 מעל גדול גג יש ובן, לבת ואב גרוש

בתל־אביב. ל׳ בתוכנית לדירתו
 ביום הכשיר הוא הזה הגג את

 דיסקוטק להיות האחרון השישי
 יפים הרבה הזמין הוא ומרווח. משוכלל

 לקארול אירוסיו את לחגוג כדי ויפות
שב דרום־אפריקאית, צעירה נובים,

 שהכיר אחרי לארץ בעיקבותיו אה
 ניו־ בעיר־הגברים שעברה בשנה אותה
יורק.

 יום־ את גם חגגו זאת בהזדמנות
קארול. של הולדתה

 נוסף
 ומ מדגמנת

היופי

 שם: היו צמרת־שבצמרת הרבה
 זיווה בן־עמי, תמי הדוגמניות

 שימעונה מור, פינציי נצר,
 לרגו ומנכ״ל יפו מכבי מנהל הולנדר,
 רקדו כולם בן*נון. ניסים מחשבים

 ובשעות שני, גג על אכלו אחד, גג על
 השיירים את פינו הבוקר של הקטנות

לישון. והלכו
 שעבד מעצב״אופנהלוי אילן

 הלב מכל נשיקה
מסי לה וערך התארס עימה אשר

המז החיפאית, הדוגמניתמובך אוונה
ספ אצילה בהופעתה כירה

עיסוקים, של רב במימון עוסקת צרפתית, ואולי רדית

 הצמרת
לגג עלתה




