הרבה קטינים קיפצו ופיזזו לקצב
הדיסקו ★ הדוגמניות מפרגנות זו לח
ועורכות יום הולדת האחת לכבוד השניה

בזבזקאו למו־קנם

אלי פפושדו

הבעלים של אוויה סונסטה
ממעיט להופיע באירועים
חברתיים כאלה .הפעם בא למסיבה של שלומית

״בואי נחזור למארוקו ".כתבה בהו 
מור הדוגמנית תמי בן־עמי ,לחבר 
תה ,שלומית אמיר ,בבירכת יום־ה־

אמיר ,שם שמח לפגוש את החבורה התל־אבי-
בית הקבועה ,הנוהגת לרדת לסופי שבוע לסונס־
טה .אחת מהן :הדוגמנית חני פרי) אי תו בתצלום(.

הולדת .האופנאי עודד פרוביזור,
שהביא אותה למיסעדה מקאו ,שם
המתינו לה  160חברים וידידים ,נהנה
מהמחמאות שקיבל על השימלה שהע 
ניק לשלומית ,כמתנת יום־הולדת.

גלית ורטהיים

בת ה״ 17וחצי ,שסיימה את לימודיה ועומדת
להתגייס לצבא ,היתה התגלית היפה והמעניינת
בפתיחה .בניגוד לנערות־הזוהר המצועצעות והמלאכותיות ,הנוהגות להראות
רפי שאולי הגיע בחברת זוגתו
היפה חווה לוי ,הנראית צעירה יותר
מיום ליום ,בזכות הרומאן ביניהם .דני

אזן ,הדוגמן יפה־התואר שעושה חיל בעסקיו
כמעצב־אביזרים בדיסלדורף ,היה היפה
התורן של המסיבה ,וסיפר לראשונה על
הקשר שלו עם מלכת-היופי ימית נ**8:
הדוגמנית דניאלה ישינובסקי ,גרושה
מריה ויפה ,הופיעה למסיבה בחברתה של
נעמי ון־הסן ,דוגמנית צעירה ורעננה.
בין כל האורחים שהסתובבו בלטה
מארגנת האירוע היפה הזה ,הדוגמנית
יהודית נגר ,בשימלת־עור אדומה בנוסח
טינה טרנר .קובי ז ר נשאר זמן קצר,
והמשיך ישירות לחדר־הלידה ,למשימה
הבאה .הדוגמנית עירי ת אלטמן החליטה
לחרוג ממינהגה ,ובאה לבושה בג׳ינס וטריקו.
האווירה היתה אלגאנטית ,ולכבודה של
שלומית הביאו את הזמרת חני יופה,
שצירפה לשירתה את יהודית נגר.

שלומית אמיר

ציפתה לבואו של אהובה ,ג׳ורג' חורי ,מפא 
ריס .הוא לא הספיק להגיע .לכן העניקה
נשיקה לשפן מאבטיח ,כשידידתה הדוגמנית יהודית נגר מעודדת אותה.

זיוה נצר

הדוגמנית של גוטקס ,שנפרדה מבן־זוגה ,יורם בן־דויד,
לא נשארה מיותמת ,וזכתה לנשיקה מאסף רו ב ץ
 1רב המעללים .בתצלום משמאל  -הדוגמנית חני פרי בפוזה אופיינית.
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