
פלי־ ק ג הבינלאומי איל־הנפט פלידובאום בהנקה
ג׳ורג׳ט. הספרית ועם (משמאל) אורנה בתה עם משוחחת דרבאום,

בולם, את הדהימה יותר מאוחר בשלב מיקצועית. רקדנית אפילו מביישים הגבוהה החברה אנשי כל את :יעה
במסיבה מהנוכחים מעטים רק שנותיה. *7 למרות ונאה, מוצק שד כשחלצה בוודקה ליבה כטוב - באירוע ףו

בעבר. האמיתית הבוהמה ממלכות ואחת בדימוס שוטרת היא שאילנה ידעו היו שלא מלהיבים, בריקודי־בטן ז

הישטרתי שר
ש הורדת ר

 בתילבושת הופיעה כרובין שרה
 במיוחד שהובאה שאנל, של חדשה
תאו ארית מפאריס. המסיבה עבור
 לאנוון של שימלת־ערב לבשה מים

 מיב־ לבשה חכמי ליאורה מפאריס,
 סטרפלס וחולצת מוזהב סטן נס

הג החברה נשות ישבו לצידם בוהקת.
 שרה רוזנשטיין, מלכה כמו בוה,

רע העולמית ויצו נשיאת תדמור,
 סלב־ חמישים כמאה ועוד יגלום, יה

 שבאה הישראלית, החברה של ריטיס
 העיתונאי של יום־הולדתו את לחגוג

המ לווינסון. עמית ואיש־החברה
 סן־ שדרות במיסעדה נערכה סיבה
שבהרצליה־פיתוח. סט

ד ך | ן1| י | | ברי שהופיעה שרון(משמאל), בתה עם רקדה ך14ף
 היססו שלא הגשים, את והלהיבה קודי-בטן 11/1 /1[ 11 1 ון

ציירת. היא האם בגופה. מוצנעים לאזורים אפילו כסף שטרות לתחוב
מ יצחק יצירת פרי שלה, פורטרטים ה־ של המירבית תשומת־הלב אבל
של ידידתו היא אילנה כץ. ומאנה ציגר היתה המרכזית והאטרקציה מסיבה
בן כשהיה אותו, שהכירה מאז עמית, שוטרת־קישור לינדלבאום, אילה

 תל־אביב. של ימה חוף על ,18 הד־ ואחת במישטרת־ישראל לשעבר
 ההצגה את גנבה לשעבר השוטרת הישר־ בחברה ביותר המרתקות מויות
 שד את חלצה היסוס כשללא מכולן, היתה שהיא יודעים מעטים אלית.

 קיבלו הראשונה המבוכה לאחר ימין. דנציגר, יצחק צייר הפסל של אהובתו
 ובמחיאות- באהדה החברה נשות אותה לה כתבו רטוש ויונתן אלתרמן ושנתן

בעיקבותיה. הלכו לא אבל כפיים, מתנוססים ביתה כותלי על שירים.

 תיאטרלית לפוזה הדואגת רמון, נטע מימין: עליו.
 משמאל: בהבזקי־מצלמות. מבחינה שהיא ברגע

במסיבות. להשתולל לאחרונה הנוהגת נגר, יהודית

לבוש כשהוא ח41|| ן י ו ק ו י ן שהופיע ר
מ נהנה מפואר, בפראק |11/4 1 / 11 1111

שעטו הנשים של והנשיקות החיבוקים מעשרות אוד
ך *1־1141[ ד  המת־ ומלאות״החיים, העליזות פרנקפורט מנשות אחת ד

111 / _ | 1| / במרצדס ונוהגת בכיכר-המדינה בדירת־פאר בארץ גוררת 1.
ישראלי. איש־עסקים ויכנסקי, אריה של בחברתו רוקדת חדישה, לבנה
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