
 בחברתי השתעשעו השניים במלין. שלה המעביד גם שהוא
 רשת של יחסי־הציבור איש ביניהם), רהב(בתצלום רן של

ביחד. הרבה לבלות נוהגת הזאת השלישיה ״דן". מלונות

י □11 ל □ | | |  והמנצח המעבד של גרושתו 1*11 ר
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לצידה), שנל(בתצלום תמיר ״ימית", מלון סמנכ״ל עם נה

מתנות 200
ת שוחר וסיכו

 הגדולה במסיבה פתחו הערב את
 בוי של החנות לפתיחת שנערכה
 הגיע, לא עצמו הזמר בישראל. ג׳ורג׳

 מעריצים הרבה ברכה. מברק שלח אך
 בין נראו הלונדונית האופנה וחובבי

 הגדולה הרחבה את שמילאו החוגגים
 נדמה היה מהצד למסתכל בהמוניהם.

 לבשו הכל זר: סרט בהסרטת שמדובר
וחלקי־מתכות. סיכות שחור,

 החוגגים המשיכו החגיגה כשנגמרה
 התצוגות למארגנת למס־בת־ההפתעה

 פל־ במועדון שנערכה בן־גל, שלווה
 ארוכה בחופשה שהיתה שלווה, קה.

וההפ במאום חשדה לא לביתה, מחוץ
 המפואר למועדון שלמה. היתה תעה
 מרבית גם ביניהם מוזמנים, מאות באו

 וסתם רבים יצרני־אופנה הדוגמניות,
מסי לכל קישוט המהווים ויפות, יפים
בה.

עיריית ראש יצגו המפורסמים את

ן1\ 1ך1\1 ך ך |1ך1ך  באח־ הפך בארץ, הפיזמונאים מוותיקי |
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קיש, אלונה העיתונאית עם רבות מסתודד ונראה פרטיותו על אות
 אדיה והקבלן אזולאי אריה אשדוד
 בפינה ישב כנר דן המנחה פילץ.

 השגריר ידידים. בחברת מרוחקת
 היו ורעייתו בסידני מוחמד המצרי

שו המעצבת בחברת לבוא אמורים
 הרגע של אילוצים אך בן־צור, שנה

של והם בואם, את איפשרו לא האחרון

מיברק־ברכה. חו
 פרטית במסגרת המארגנת שלווה,

 למדינת־ישראל, 40ה־ תצוגות את
 שכללו מתנות, 200 כמעט קיבלה
 ספרים כלי־בית, תכשיטים, בגדים,

 במיוחד הודתה היא ודיברי־קוסמטיקה.
הערב. כל את שתרמו המקום לבעלי
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 הדוגמנית לחיים, בת־זוגו עם הגיע רוזנבלום, | 111114 1^ 1 1

הדוגמנית. לטובת ביניהם, בהפרש־הגובה בלטו השניים מקנילה. סוזן ׳אנגליה
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אותה. שצילמו מהצלמים התרגשה שלא אביזץ־בריר, ברוריה תונאית

 מרי־ בנוסח שימלה לבשה במסיבה .
 הח־ ממנהלי מאחוריה), זריסטי(בתצלום

דיין. ואחרונה אסי של בתם היא שמאל)
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