
 מלכת״היופי בתחרות התארים באחד שעברה בשנה זכתהדיסטנכלד חווה
מוקדי״ בכל נראית היא רב. עניין מזה עושה לא היא אן

במסע פותח כשמישהו ויפים. צעירים בחורים על-ידי מלווה כשהיא בתל־אביב, הבילוי

 שרות את המסיים יעקובוביץ, ערן בשם חבר לה שיש לספר מזדרזת מייד היא גישושים,
 הוא הקרוב בעבר ממחזריה אחד אחר. מישהו עם נראית היא תמיד אן בצבא. החובה
הדדית. אדישות והפגינו נפגשו השניים הפעם - ויינר פיטר הבלונדי השוודי הדוגמן

1

חל השתוללו בלבן חוגגים מאתיים
 חיי־הלילה מלכת של ביתה בחצר לו

ה ברוידא. אביבה באר־שבע, של
 נערך בלבן", ״מסיבה שכונה אירוע,
עומר. הווילות שבשכונת ביתה בחצר

 ונו־ נואפות ונבגדות, בוגדים הרבה
 עושים כשהם בשטח, הסתובבו אפים,

 פגישות וקובעים מתלחששים עיניים,
והאו השתיה יותר. מאוחרות לשעות

עו רק גדולות, בכמויות שהוגשו כל,
 אחת החוגגים. של יצריהם את ררו

 שלוש נשואה שהיתה סימון, המכונה
 יוצאת־ בתילבושת הופיעה פעמים,

מהג אהדה במבטי זוכה כשהיא דופן,
מנ־ בפחד מהולה קינאה ומבטי ברים

הלמן מיכל ;
רנטו. האיטלקי הזמר את מלווה

 כבר חודש, מזה בארץ הנמצא מולטי רקדןוינסנט ס״מון
 הנשים כל אחרי ומחזר - בחיי-החברה מתמצא

לו. ונענו מחיזוריו נהנו וולפרט ואירית (במרכז) גולדמן דבי סביב.

 מוניטין יש הזאת לסימון — שותיהם
בעלים. גונבת של

 חברה אשת נגיד, אסתריקה
 המסיבה בהצלחת נתקנאה מקומית,
 דומה מסיבה מכינה היא שגם והחליטה

ל נאלץ צביקה, בעלה, — בקרוב
 לה שיש סיפרה הנוכחות אחת הסכים.
 בקא־ אלה בימים הנמצא ערבי, מאהב

 במאהב התגאתה הנשואה וחברתה היר,
בחובה. המשרת צעיר

 למסיבה שבאו הרבים התל־אביבים
 נצר זיווה הדוגמנית מהר, השתלבו

 החדש בן־זוגה עם ברומאנטיות רקדה
ה הקונסול ולכבוד בן־דויד, יורם
רקדנית־הבטן את הביאו באילת מצרי

נדיבים. בטיפים שזכתה גולדמן, דבי
 מדי ניגשה ריקוד, כדי תוך דבי,

מסוגנ בצעדי־חיזור אחר לגבר פעם
במ מרוצה נראה המצרי הקונסול נים.
בהתלה כפיים לה ומחא מהעניין, יוחד
הצט לנענועיה שנענה אחר גבר בות.

 על מציב כשהוא בריקוד אליה רף
 והדהים — פתוח בירה בקבוק ראשו

 מתוכו לאבד שלא כשהצליח הכל את
טיפה. אפילו

 הקומקום מבעלי וייסברג, ג׳קי
 האלגאנ־ בהופעתו שבלט התל־אביבי,

 דבי, של תשומת־ליבה את משך טית,
 נימוס מתוך איפוק. על שמר הוא אולם
 לרקדנית־ הצטרף לא חברתו, כלפי
הבטן.

 מיכל יקר. כתכשיט נראות אחרות כפרנסה, תכשיטים שעושות נשים יש
 מיכל, תכשיטים. עושה וגם יפה גם — האפשרויות שתי את משלבת טוינה

 לעריכת המתאימים האמצעים לה שיש ממישפחה באה בלבד, 22 בת שהיא
 סמס, הרבי במועדון מסיבה וידידיה לחבריה ערכה לכן יוקרתיות. מסיבות
 נהנו למסיבה, באו שלה והעשירים היפים החברים בתל־אביב. ימית שבמלון
 שמיכל מסתבר אולם ושתיה. באוכל אותם שקיפחו מזה סבלו קצת אך לרקוד,

 איך ידעה בדיוק ולא התרגשה היא זאת ומלבד עליה, לכעוס שקשה דמות היא
והמפונקים. הרבים אורחיה את מהנים

 והזמינו הבר על התנפלו הם — לכלום ציפו לא השוודיים האורחים לעומתם,
 שתיה קיבלו שלא ובעובדה בהוצאות להתחשב מבלי שתיה, של נדיבה כמות

 ביותר נהנים בתי־עץ, בבניית בארץ העובדים האלה, השוודיים מהמארחים.
 לשמפו■ כפירסומת הנראה סונדין, פיטר השוודי הישראליות. של בחברתן

המסיבה. בעלת מיכל, של הטובה חברתה דורית, עם התחתן שיער,
 את והביאה שטרחה נומיאל, הדוגמנית בחברת רקד גזית יורם הכתב
 רוב את אליו שריכז השוודי אך למיכל. יום־הולדת כמתנת הרבים הבלונים
 כשהתאפשר ודיגמן שאולי רפי של במועדון שעבד ויינר, פיטר היה המבטים

חוזר. לביקור בא והשבוע לחו״ל, חזר בישראל שנתיים של שהות אחרי לו.
 חגיגית הצהיר ויינר, פיטר לחברו בניגוד לויט, ברב הקנדי השחקן־דוגמן

 ״כל את העיתונות לפני לחשוף בכוונתו כן ולפני לצמיתות, הארץ את עוזב שהוא
 טענות לו יש בישראל". ועולם־הקולנוע עולם־האופנה של הצביעות על האמת
 אבל חודש״. עולה כל מכאן להבריח ״שמתאמץ בארץ, מימסר־הקליטה נגר קשות

היפהפיות.״ והבנות הנהדר ״הים חיוביים: צדדים גם בארץ מצא הוא זאת בכל
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כתי״הסוהר, שרות נציב סגן של בתווחוליו טלי
 במיוחד אוהבת לא סמס, הרבי במועדון

הדוגמן של בחברתו רוקדת בתצלום: אחד. במקום כלואה

טל צבי צילם: אהליאב, והר כתב:

 העובדת זר,
 להיות יוחד
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