
במערכת למסיבה באההפסלת,
/ - ! 1<1  ידידתה את ופגשה שחורה, לבוש 1111 1

וכיום בגין מנחם של מזכירתו לשעבר קלימוביצקי, :ה

 בלה עם המיודדת גור, בישראל. ,,וארייסי" יושבת־ראש
 לדרוש תתחיל שדיאמנט הזמן שהגיע אמרה דיאמנט,

שונים. לגופים חינם מעניקה שהיא העזרה עבור כסף

□ י ר ו י ד | 1  מאנה רוני על-ידי אל״על מונפת הדוגמנית, "1*1
1 1 / 1 1 1 /  את להסתיר מנסה כשהיא ״הסינרמה", מבעלי 1 מ
מאחיזתו. להתחמק כשניסתה מאנה את והפילה כמעט ויגלר תחתוניה.

 מוקדם ופרשו להתבדל העדיפו זר קובי ובן־זוגה בן־עמי תמי הדוגמנית
 רוני איש־העסקים לחיים, וחברה נוי, ימית לשעבר, מלכת־היופי מהשימחה.

 הסובבים. את ומצחיק יוזמות תופס כשמאנה לרוקדים הם גם הצטרפו מאנה,
 הררי והכין החגיגה של הגסטרונומי לצד דאג שלווה, של בעלה בן־גל, מנחם
 הגיזרה, שומרות הדוגמניות כולל כולם, על־ידי שנחטפו ודיברי־מאפה בשרים

דיאטה. של תוצאה רק אינו ורזה, חטוב גוף כי הפעם שהוכיחו בדרן־־כלל,

אל כשהיהלומן הרוקדים למעגל נטרפה
 כבן-זוג לה משמש (מאחוריה) סבאג ט

האורחים. אחד עם בשיחה עסוק היה

ך 1ןןן*] ד  הדוגמנית של בן־זוגה הוא ידוע, איש״טקסטיל של בנו ד
1/1 1 / 1 אלה בימים נפרדים השניים ברקו(בצילום). מיכאלה 1

הטקסטיל. בתחום לימודיו להמשך לארצות־הברית חוזר שיוסי מכיוון

 למסיבת האידיאלי המקום היה בן־גל שלווה מארגנת־התצוגות של ביתה גג
 רמת־גן איצטדיון על הצופה בדירת־גג מתגוררת והיא מאחר שמחה. יום־עצמאות

 הדוגמניות נותנות הטון כשאת חיל־האוויר במיפגן בצפייה הערב התחיל
 החלל את שמילאו ויגלר ורונית נוי ימית בן־עמי, תמי ברקו, מיכאלה
 הגברים, היו כנגדם עזר באוויר. מטוס שחלף פעם בכל ובשאגות־שימחה בקריאות

המטוסים. של ובזיהויים הטכניים בפרטים יותר עסוקים שהיו
 היה לא אן מסיקה, הרצל איש־המוערונים גילה ביותר הגדולה הבקיאות את

 במישקפת־שדה החוגגים נעזרו פעם מדי דבריו. על שיחלוק אחד מומחה אף שם
ליד. מיד שעברה רבת־עוצמה

 עייפים היו החוגגים רוב אמנם הריקודים. התחילו המיפגן שהסתיים אחרי
 הדוגמן האחרים. החוגגים בעיקבות נסחפו הם אך המיפגן, את שליווה מהמתח
 עזרה ויגלר רונית והדוגמנית 70ה־ משנות ריקודים של סידרה הדגים רייןש מוטי

________________________ בהדגמות. לו

 מעליה, שחלפו המטוסים לעבר צופה (מימין) ן11ל1 7111 ן11
# | \ 1111 |  מבאר־ יחיאל צופנת הדוגמנית עומדת כשלצידה 1!■ /
חם. חורפי במעיל לבושה היתה בדירת־הגג, ששרר הקור שמפני שבע,

 הן צח, שלמה האמרגן של לשעבר נשותיו
 עורך- ואילו הערב, מרבית ביחד ישבו ם

אדר. תחיה העיתונאית בחברת רקד נית,
דסה ואלי ולדמן אבי צילמו: אוהליאב. זהר כתב:




