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 מסתתר מה לראות רצו הגברים ואילו במתנה, שקיבלה בחולצה התגאתה
להם. להראות התצרבה הכובע), עם (בתצלום נגר יהודית מתחתיה.

טעויות שרשרת

|1■ ך ■ ך !■ ך ד||||  למסיבה, אורדיט אשתו עם בא השחקן־בימאי |
ושוחח שרשרת־טעויות, בגלל בוטלה שכמעט 1 1 1111

 נווה־ מתיאטרון ירושלמי, מיקי לצידו). שדות(בתצלום מיכל ידידתו עם
מנהל״התיאטרון. שיין, יעקב של בחברתו משמאל), (למטה צדק

 בחברת באה במינכן, המתגוררת מעצבת־הכובעים,הס נאווה
 העבירו השתיים הכובע). עם (בתצלום דמלין רובי

לצידן. היושבים של להנאתם מהדוגמניות, חלק של בחיקויים הזמן את הדוגמנית
התאהבה
במיסעדן

 והדוגמן טמיר אנאבל הדוגמנית
 אזן, אבי בחו״ל, שמצליח הישראלי

!׳ב במסעדה משותפת מסיבה ערכו
 חגגה טמיר שבשכונת־התיקווה. תים
 ויום שלה יום־ההולדת מסיבת את

 אזן אבי לארץ. לעלייתה 15ה־ השנה
הבינלאומית להצלחתו שנה חגג

 החוזה חתימת ואת מבוקש כדוגמן
 חברת־הנעליים עם קטלוג לצילומי

באלי. השוויצרית
 את לארוחת־ערב אירחו השניים

 הצלם ביניהם המשותפים, חבריהם
הדוג עירית, ואשתו עוז מנחם
 שטיינר, וחני מור רויטל מניות

 בן־גל, שלווה ומארגנות־התצוגות
 פנינה פלטאו, חביבה

 מרגלית ואילנה גולדשטיין,
 בעל־ עצמון. ציפי ושותפתה
 והדוגמנית בריקמן, ניב המיסעדה,
 שלו, ידידה שהיא טמיר, אנאבל

 מהמשותף, הרבה להם שיש גילו
 כזוג- השניים נראו הערב סיום ולקראת
 שנהפך סיפור־ידידות עוד נאהבים.

לסיפור־אהבה.

 הטובה חברתה היא הוותיקה, הדוגמניתדונסק׳ קאוין
 עומדת (בתצלום טמיר אנאבל של ביותר

ולנטינו. של יוקרתי בעיצוב ארנק״ערב במתנה לה והעניקה משמאל),

ואין
 תמיד מצליחה רוזנבלום פנינה

 שלה. יום־ההולדת במסיבות להפתיע
 לעצמה, שערכה מסיבות־ענק, לאחר

 הרבה בהשתתפות ובסינרסה. ן1בהילט
 התיקשורת מעולם־הבידור, מפורסמים
 מ־ לחרוג רוזנבלום החליטה והאמנות,
 _ לח־ אינטימית מסיבה וערכה מינהגה,

 מיפ־ במיסעדת בלבד, הקרובים בריה
חגי ארוחת־ערב כללה המסיבה נשים.

האסט אמנים. כמה של והופעה גית
הציי ואשתו ליפשיץ הרצל רולוג

 סיפרו את במתנה לה הביאו לאה רת
ליפשיץ. של החדש

 בני־ את הביא לוי, יובל החבר,
 נכחו פנינה של מהצד ואילו מישפחתו,

 באו לא אמנים כמה קרובות. חברות רק
 בענייני־ קודמות התחיבויות בגלל

 הפריע. לא זה לרוזנבלום אבל עבודה,
 דו־ כשהיא האורחים, בין הסתובבה היא
 וחילקה אישי, באופן אחד לכל אגת

 בקשות לכל שיענו למלצריות הוראות
 שהיו קרובות, חברות שתי 'האורחים.

 ן שלא ושביקשו 11 ב־ להגיע אמורות
 גרמו בלעדיהן, החגיגה את יתחילו

1. האוכל. בהגשת לעיכובים
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ולנטינו. של היוקרתי בעיצוב מסוגנן בלבוש לצידה). אזן(בתצלום אבי הדוגמן עם כוסית להשיק

בשנה
הבאה


