
שנושאת אשת־החברה ★
 ★ המזמר הספר ★ דירה גופה על

הביתה חוזרי□ כולם לא שאחריה וסיבה
אינטנסיבית ררת1מ1י

 יום את המטח בדיסקוטק חגג הלילה, נער־שעשועים שגיא, מוישל׳ה
 כחבריו ?ווקף כשהוא ,35ה־ הולדתו שאולי, רפי של ימינו ויד מקומי,

למ שהגיעו יפות נשים ובהרבה־הרבה נשות־חיי־ של וחביבו חיי־הלילה איש

 !אחד תכול־העיניים, שגיא, בגפן. קום
 ] חיי־ של היותר־סימפטיים החתיכים

 י לד־ הירבה לא התל־אביביים, הלילה
 בל־ עסוק היה הזמן שרוב מכיוון קוד,
האורחים. לבל ולהודות ארח

מאו לילה בשעת החלה המסיבה
 שהיו כשעתיים, ונמשכה ב־ו, קרי חרת,

 בה ונכחו אינטנסיביות, מאוד למעשה
 בניו־ המתגוררים ישראלים כמה גם

 כמו לחופשה, ארצה הגיעו ואשר יורק
 סימונה לשעבר דוגמנית-הצמרת

 אי* בעלה בחברת שבאה בלומנפלד,
 וחברה- גלם אולי קורנברג, ציק

ול להישאר שהחליטו צביקה, לחיים
 ברחבת־הריקו־ בישראל. עסקים עשות

 כמו נשים, צמדי מעט לא פיזזו דים
דני הדוגמן של ידידתו כהן, אירים

 הדוגמ־ עם שרקדה בר־זיו, אל
 ודוג־ אלדד, רינת נית־הסטודנטית

 של אשתו כפיר, יפה מנית-העבר
שקיפ גרנבאו, אורי איש־הטקסטיל

 הבליינית של בחברתה הרחבה על צה
שפורן. סילבי

ך||1 *111 1|\ךף |||" ף||  איש־העסקים של הניצחית אשתו (מימיו), \
\41□ / _ ו !  טוב מקוס מפסה פלאטו-שרון, שמואל |1 1111 11י1\

איש־ הנוצצים. האירועים בכל אורחת־כבוד והיא העיר, של בחיי״הלילה

ר 11\ הבי 1 בעי
 ן בגדול, הכל חוגגים היום פעם. שהיה מה לא זה היום של ימי־ההולדת

 היא שאליו מקום בכל מהומות לעורר שמצליחה מי רעש. ובהרבה בראוותנות
 שהחליטה בקר, מיכל במיוחד, האקסטרווגנטית אשת־החברה היא מגיעה

 | במשך וכר, מפסטיבל. יותר ולא פחות לא לה מגיע שלה יום־ההולדת שלכבוד
המשמח. המאורע את חגגה היא לילות, ושלושה ימים שלושה

 במסיבה המשיכו שבדה, במיסעדת בארוחת־ערב התחילו יום־ההולדת אירועי
 אחרי־הצהריים, שישי ביום והדר פאר ברוב והסתיימו בר, ש־1בס מצומצמת
 ומי בה, שמקנאים מי שם? היה לא מי בר. ש־1בס שוב... רבת־משתתפים ובמסיבה

 הרי בקר מיכל אבל הגב, מאחורי עליה שצוחקים מי וגם אותה שמשמיצים
 רירת־פאר, של בערר תכשיטים שחשפו וראש, ובתנועות־ידיים כולם על מצפצפת

 הגרמני, איש־העסקים בעלה, של ממדרשו ואימרות־שפר בדיחות ציטטה היא
בקר. חיים
הזאת,׳׳ בעיר או והכי מדובר הכי הדבר ״אני סיכמה: היא הפסטיבל סיום את

יודע: כמוה ומי

חתונות
אופנתיות

בסע שחזרה הסטודנטית״הדוגמנית, (משמאל),אלדו רינת
 כהן איריס בחברת רוקדת הבליינים, לחוגי רה

בגפן. לרקוד העדיפו השתיים שאולי. רפי אצל העובדת (מימין),

 עם־ישראל על נחתו חתונות שתי
 ידועות דמויות של שתיהן אחד. בשבוע

 בתל־ ם1מק1הק בפאב מעולם־האופנה.
 של ונציגים חברים בנוכחות אביב,

 של חתונתם נערכה עולם־האופנה,
 חברת־ של הבעלים רישמן, רוברט

 סיגל ומעצבת־האופנה ידועה, אופנה
 למע־ בעבר נשוי שהיה רוברט, אפוד.

 פרחי של וחברה פאני צבת־האופנה
 מוש־ דויד של אשתו שטיינמץ,

רעיי של לצידה בלבן, קורן היה ביץ,
הטרייה. תו

 שבגני־התערוכה הטרופי באולם
 יבואן־הבדים של הפאר:חתונת נערכה
 מעצב־השיער של אחיו זיקרי, יואל

 שנל וחווה זיקרי, שוקי הבינלאומי
 שנתפרה מהממת בשימלה הכלה,
 מפאריס, במיוחד שהובא מבד בארץ
 את אך החברים. על־ידי אל־על הונפה
 שפצח זיקרי, שוקי האח, גנב ההצגה
 בכישרונו כולם את והפתיע בשירה

המוסיקלי.
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 החתן, של אחיו זיקרי, שוקי מעצב־השיער 1\ 1 —111! |1
ילדה. כתפיו על ונושא הרוקדים, אחד כתפי על יושב משמאל) ילום

מקו כלה בשימלת המעצבת,אמד סיגל
 של לצידו עיצובה, פרי רית,

משמאל). (עומד רישמן רוברט איש־האופנה בעלה,


