יום־הולדתו ה־ 24ש ל רני רהב,
מנהל יחסי־הציבור של רשת מלונות
דן ,היה בלא ספק האירוע המדובר
ביותר והגדול ביותר בחודש האחרון.
רהב הצליח לקבץ  1000איש ,שאותם
הוא מגדיר כידידיו הקרובים במסיבת-
ענק ,שערך לעצמו בביתם של שגריר
חוף־השנהב ורעייתו שבסביון .המזון
והשתיה לא היו הצדדים החזקים
במסיבה ,אך זה לא הפריע לכל המי
והמי שבאו כדי להיראות ולראות.
כשכולם הלכו הביתה בסוף הערב,
נשאר רני עם  600מתנות יום־הולדת.

מויאן ]לשן

נראתה במיטבה במסיבה ש 
אותה אירגנה .היא סיפרה
שהשילה מעליה תישעה קילוגרמים מאז פטיר 

תו של בעלה ,רפי נלסון .המעצבת בילי היימן
)משמאל( השיקה עמה בוס יין להצלחת הערב .ג׳וש
חפץ ,בעלה של היימן ישב בחברת אחותה הזמרת.

האירתיות
העריחת

מיכל בקו

סיים קצרצרה של מעצב־האופנה
מונטנה ,בשווי של  1000דולר.

 1ך ך  1ץ 1ך | | | | הרקדנית האירובית ,שהיתה א ח ת הפעילות באיר-
 ! 111.4 , ■4 1 11גון האירוע ,הציגה א ת תגליתה החדשה ,הרקד 
נית הצעירה לי את אקטע ,שהדהימה א ת הקהל בביצועיה המיוחדים.

 111ך 1ץי 1ן 1י 1ך הדוגמנית ,רקדה ב שימלת-סטרפלס שהבליטה א ח
 11#1 ■*1 - 1חזה .בן־זוגה לריקוד היה האופנאי ז׳אק פיזנטי.
הדוגמנית שלומית אמיר )משמאל( בחברת האופנאי עודד פרוביזור.

נשות אילת העליזות התאגדו באגו
דה המכונה ״נשים למען אילת,״ כדי
להתרים כסף להקמת מועדונים לתי
נוקות .וכדי שתהיה סיבה להתרמה הן
אירגנו מסיבה גדולה במלון שריה
באילת .את המסיבה קישטו שלוש הנ
שים הדומיננטיות באילת ,מלכת־המ־
חול האירובי ורד ציבעוו ,מריאן
נלסון ,אלמנתו של רפי נלסון והמע
צבת בילי היימן ,שגם הנחתה חלק
מהערב.
על פני השטח נראה הכל חלק וש
מח ,אך מסתבר שאילת הוא כמו פיי־
טון־פלייס .כולם מדברים על כולם וכו
לם יודעים הכל על כולם .ולא חסרים
גם הרבה מאבקי־כוח בין הנשים הדומי
ננטיות ,שכל אחת מושכת לכיוון שלה.
ורד ציבעון אמנם ישבה בשולחן־
הכבוד ליד מריאן נלסון ,או היחסים
בין השתיים אינם טובים ,בלשון ה
מעטה.

יהודית פרטוש ב ת ה־ , 17היא דוגמו
בילי היימן היתה בעבר מסוכסכת עם
ציבעון ,אף כיום שומרות השתיים על
יחסים טובים .הציירת אביבד :דקל׳<
מיוזמות העמותה ,לא נכחה באירוע .מבין*
התל־אביביות בלטו הדוגמנית תמי
בן־עמי והדוגמנית רונית אלקבץ .היו
גם הרבה יפהפיות מקומיות ,שאולי היו

אילנה אביטל

היתה המלווה שלה לאירוע .אביטל נר*

