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חשופות □,בכתפי מגושמות חברה

שושלת
ישראלית

 זוהרות שושלות יש לישראל גם
ב השבוע כיכבה כזאת אחת ויפות.

 אלכסנדרה היפה האופנאית מועדון.
ער תמיר, הצעיר הדוגמן ובנה, הקן

 המישפחה משותפת. מסיבה לעצמם כו
ומכ ידידים מאות אירחה האופנתית

 / ה־ של המיפלסים בין ישהסתובבו רים.
 האורחים בין המיספרי היחס מועדון.

 וחבריו ידידיו מרבית הבן: לטובת היה
מידי ניכר חלק אך כמצופה. התייצבו,

 לא זאת כל הופיע. לא האם של דיה
רחבת על להשתולל לצעירים הפריע

ה משכה תשומת־הלב את הריקודים.
 מלווה שבאה בן־יעמי, תמי דוגמנית
נכ שמיר, דפנה הטובה, בחברתה

הת השתיים פילץ. אריה של דתו
 עם והתבדחו הכניסה בקומת יישבו
הפליי המסיבה. מארגנת דלמן, שלי

 סיפר זיתוני דני העסקים ואיש בוי
 והפתיע לחו״ל, הקרובה נסיעתו על
 החדש האהבה בסיפור השומעים את

ב מעיסוק שעברה קרן, אתי שלו.
 בחברת באה יהלומים, לטובת אופנה

 מזה בפאריס שחי בן־יהושע, ניר
הא אופנה. כמעצב שם ועובד שנים
 כש־ הקטנות, בשעות התחממה ווירה

פריד אלונה כמו חדשות יפהפיות
 האנגליה והרקדנית עמר ולואיז מן

 והזאבים לרקוד, החלו אמרסון שלי
 רתוקים נשארו המועדון של הקבועים

מהופנטים. כמו למקומותיהם,
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 בזמנה שירים בכתיבת העוסקתבן איריס
כש־ פרקטית. בחורה היא הפנוי,

לו להציע איריס הזדרזה למסיבה, הגיע פיק צביקה

 ונראה וכשרונה, מיופיה התלהב צביקה עטה. מפרי
 העלמה בעתיד. פורה שיתוף על סיכמו שהשניים

הפיקית. הגבריות לה שהציבה לאתגר כנראה, נענתה,

תצו באירגון העוסקת (באמצע)גת דורית
 לבידור יוזמה על החליטה גות,

השונות. בפינות ישובים בחלקם שהיו - הנוכחים

 קל־ הדוגמניות היו מבדיחותיה ביותר שנהנו שתיים
מימין, גנזי(בתצלום סמדר פלד. ונילי רון(מימין) רה
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