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 עולם־האופנה של והיפות היפים
 בביתה גרולה במסיבה חגגו הישראלי

דיברו־ מגי מעצבת־האופנה של
יצר רוגמניות, ברמת־השרון. ביצקי

הת ונשות־חברה מעצבות־אופנה נים,
הקטנות השעות ער באלה אלה חככו

|1 |1ך י¥ ך "1"י1ך  האחרונות בשנים שהעפילה האופנאית י1\|
ואבי שחורים ללבוש מעדיפה לצמרת, -11 1^11 1 1111
מצטנע, טיפוס הוא לשעבר, טייס נחמן, בעלה לעומתה, תואמים. זרים

״;55 דולב ענת
בחב ופגשה עופר, הצמוד החבר
קרן. ונדה הידועה הספרית רתה,

זג אלקיים בודה
ידידה. בחברת באה מלוס״אנג׳לס,

 ומו־ לאנרגיה עשיר מיזנון הבוקר. של
 פעלו להוצאתה תוססת סיקת־ריקוהים

 איש־ את לראות היה ניתן וכך במקביל,
 יפה ואשתו גרבנאו אורי הטקסטיל

 האופנאית עם הוויות מעבירים כפיר
 ליזיקה הקוסמטיקאית בינו., ו.׳קי

קרן. שרי ומעצבת־השיער שגיא,
₪ רסה אלי עילם;

נשותיו
 לאור אלה בימים הוציא לידסקי צבי הפלילי עורך־הדין

 מסיבת־ ערך וכרגיל אחר־הצהר״ם אהבת 13ה־ סיפרו את
 בגס־ המתגורר שמאי, אמיר הטוב חברו של בביתו ענק

ציונה.
 שעברה, השנה של המוצלחת למסיבה בניגוד אולם
 כולם עסקו שבה מסיבת־קוקטייל כמו הפעם המסיבה נראתה

ובאכילה. בפיטפוטים
 ציון. ואמיר גז ששי עורכי־הדין במסיבה בלטו

לשע הראשי הפתולוג ליבאי, דויד חבר־הכנסת המישפטן
מתל־השומר, מנתח־ראש הדני, משה בלוד, בצלאל בר

רידסקי שר
 לארץ שעלתה מניו־יורק לנגוצקי מלי הארכיטקטית

 אילנה עורכי־הדין זוג מהפדקס, חכמי יוסי באחרונה,
שפירא. ניבה הדוקטור והתזונאית זינגל ומשה

 שאיכלסו והדוגמניות נשות־החברה כל נעדרו השנה
 תפסו מקומן ואת שעברה, בשנה המסיבה את בהמוניהן

 חברתו־לחיים כמו המצליח, הפרקליט של בחייו הנשים
 קטעבי, אורלי עורכת־הדין ניסני, מירי עורכת־הדץ

יותר. הרחוק מהעבר נשים כמה ועוד במישרדו, המתמחה
 נגר, יהודית היתה עולם־האופנה של הבולטת הנציגה

₪ דסד, אלי צילם; בהווה. ויחצנית דוגמנית־לשעבר

 צבי של ביותר הקרובה ידידתוסרע בנינה
 עורכת־הדין בחברת לידסקי,

 אורלי לידסקי. של חברתו מימין) ניסני(שניה מירי
——י— 22 —

 במיש־ המתמחה עורכת־דין משמאל) קטעבי(שניה
 של מזכירתו לינדנר, וגילה עורד־הדין, של רדו

שחורות. אותן מעדיף שעורך״הדין מסתבר לידסקי.

ן 71111 ד ך ו !  אם היא שנה, 16 לפני מלכת״יופי שהיתה מי !
 רכס, ראובן לעורך־הדין מנישואיה 14 בן לשניים: ן 1 1111 11411

לצידה). (עומד צימרמן יוסי לפסיכיאטר השניים מנישואיה נוסף ובן

 מחו- כשהם וכישרון כושר מפגינים משה ובעלה ־1*11^ 71ך111
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ארוכות. דקות במשך עליה השתוללו והשניים הרחבה, את החוגגים יתר

 עד היתה בדרום־אמריקה, המתגוררת הזמרת,קאש■ עליזה
 היא קבועה. תוכנית״טלוויזיה בעלת שנה לפני

מוסינזון. יגאל הסופר אביו, ליד שישב מוסינזון, מאביטל לנשיקה זכתה
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