
 בשמ- התלבשו תאומות אחיות שתישפירא ואיריס
 הוליוודיות ונראו נוצצות לות־ערב

בנוח. הרגישו לא כדוגמניות־מסלול, ראשונים צעדים שעושות השתיים, •י.

 מער ירץ1
ההומות גל

 חגג ישראל, מעשירי פילץ ו־י*ד!6)
 ופתיחת יום־הולדתו כפול: אירוע כוע
 מוזמנים סנטר. בדיזנגוף העליונה מה

 מה־ ונהנו ארקדה במיסעדה נאספו פ
 לא והצפיפות הרוחק אך והשתיה. למים

 ל־ שהעדיף הקשיש, לפילץ במיוחד ו
 היפה אשתו בחברת הסמוך בקפה *

 היפה נכדתו קרובים. וחברים ,יה
 המיוחסים את לפנק דאגה שמיר :ה
 שלווה ושתיה. מזון של עודפות ןות

 הצי־ והאירועים התצוגות מארגנת גל,
תילבושות, של שנה מאה דוגמניות על

עתי ביצירות וכלה המאה מתחילת החל
 רונית והמעצבת הדוגמנית של דיות

נר אמיר שולמית הדוגמנית אלקבץ.
 שדירתה העלה, קצר בירור מודאגת: אתה

 מיסמכים ממנה ונגנבו נפרצה הפאריסית
ודיברי־ערך. אישיים

 למקום יום־ההולדת עוגה כשהובאה
 הסכים ואף להמולה לחזור פילץ נאות

 של מסע האורחים. לצהלת אותה, לפרוס
 שפתיו: על חיוך העלה גילו לגבי ניחושים

 הוא למעשה אך ,65 כבן נראה אמנם הוא
השמונים. שנות את מגרד

 ,86 לשנת המים מלכת שטיינר, חני
 בן רכטמן נתי בן־זוגה בחברת שבאה

ניאו אך איפוק על כהרגלה שמרה ,25ה־
 — האישיות תוכניותיה על לספק תה

בעיניה. חן מוצאים החתונה מארש צלילי
בחלי לבושה הדוגמניתאמיר שלומית

וכובע חלקים שני פת
 מפריצת לחוצה שהיתה שלומית, דונסקי. קאוץ

הריחניים מהוורדים נרגעה הפאריסית, דירתה
מאחוריה). (בתצלום הורנשטיין מוטי לה שהגיש הוותיקה הדוגמנית חברתה נוסח בוזה הפגינה תואם,

 מהו־ לעורר אוהבת היפה 1ך יןךי
 מקום בכל ובלגאגים מות 1/
בגברים. כשמדובר בעיקר מבלה, יא

 יבואן של בנו שהוא נתי, בן־זוגה,
 רבי יורם להגיב. סירב לארץ, קסיו

 תל־אביב עיריית ראש של בנו נוביץ
 רבינוביץ, יהושע המנוח ושר־האוצר

 הצלמים. של מעיניהם להסתתר ניסה
החדשה המיסעדה מבעלי שהוא יורם,

 לא המסיבה, נערכה שבה ארקדה,
 לא זה אך — פירסומת במיוחד אוהב
 האירוע סיום לקראת במיוחד. לו עזר
 לאחר להצטלם. וניאות התרצה הוא

 כמו המקום נראה נגמרה שהחגיגה
שלישית. מילחמת־עולם לאחר
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נע כזוג נראו והסולידי, היפה הזוג בני מימין), (בתצלום רכטמן
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