
 לכן וגרמה חיטוביה, את מלהפגין מסקה
 באח״ לבלות ממעטת סימון ובגופה. בה זו

אחדים. חודע\ים לפני הכירה שאותו דש,

 יורם עם ן!־ה
 המקום. של ;•

כישוריה. את

1*1\ "11̂ 7 1 1*11X1בחב־ לבן פרווה בכובע חמושה (משמאל) 1ך 
 עמוס האירוע ומארגן איש־החברה רת 11 #11 1 #1 114 / 1\

שו (מימין), עצמון וציפי החיילת דגן שרון לצידם משמאל). כהן(שני

 קיבלה הבלונדית החיילת התצוגות. לעיסקי מרגלית אילנה של תפתה
 לוותר. נאלצה היא בצבא שרותה בגלל אך בפאריס, מפתה הצעת־עבודה

הפנוי. בזמנה בדוגמנות לעסוק בדעתה נחושה היא זאת, למרות

\ ד ־11־1 ו ן ך ן  בארץ שקמו ביותר הגדולים השמות אחד (מימין) ן
שנים לפני האופנה מעיסקי פרש האופנה, בעולם #| 11 ^ .11\

רפאלי. עופר הצעיר בדוגמן פגש הוא במסיבה מלבלות. ונמנע אחדות

הרחק
הסוער מההמון

 הכרך של הרעש מכל הרחק הרחק
 ואנשי־ עוזרים של צבא בלי הגדול,

 אשודהחברה־לשעבר חגגה תיקשורת,
 רוזני פנינה ואשת־העסקיס־בהווה

 את .34ה־ הולדתה יום את בלום
 הפנינה חגגה הזה המכובד האירוע

 של בניצוחו בנתניה, הקקטוס בפאב
 מאנשי־ אחד כהן, עמוס הטוב ידידה

 היהלומים. בעיר הבולטים החברה
 הדרומיים במבואותיה הנמצא. בפאב,

 רחבי מכל ובאו התקבצו העיר, של
 ותיקים וידידים חברים עשרות הארץ

 לא שינוי, לשם והפעם, הרוזנבלום. של
 שהזדרזו והחנפנים המפורסמים עדת

הח אלא שלה, המסיבות לכל להגיע
שנים. זה אותה המלווים הקרובים ברים

מיזרחית, מוסיקה בסימן היה הערב

 שפנינה ישראל, עם כל שיידע כדי
 אבל השמי. במרחב השתלבה רוזנבלום

המע המוסיקה של מקומה נפקד לא
 עלינו, יכעסו לא שהגויים כדי רבית,

לצלן. רחמנא
 הבית, חשבון על היו והשתיה האוכל

 התרגשו מאוד המקום שבעלי ונראה
 אשת־העסקים של נוכחותה מעצם

 אדומה בשימלה רוזנבלום, הזוהרת.
 של ובחיוך חיטוביה את המבליטה

 אך איפוק, על שמרה שביעות־רצון,
 ובשימחה רקדה, לעם, לרדת נאותה

 בין האורחים. עם הצטלמה אף ובששון
 עורך־ נראו הלא־מקומיים האורחים

 אמיר הטוב וחברו לידסקי צבי הדין
 ובעלה מילר שרה הסרגנית שמאי,
 ג׳יזןז בישראל האיטי שגריר משה,
 יורק־או־ מרי העיתונאית פרנק,

 דוגמן־ עם.בעלה שבאה סקובסקי,
 בכמה שפגש יורק, אביב העבר

 ראה לא שאותם חברים־למיקצוע
 בן* שלווה מארגנת־התצוגות שנים,

רקדנית- וכמובן ובני־פמלייתה, גל
 בשימלת והיחידה. האחת שהיא הוכיחהוחנבלום ננינה

ת עור  קצי ונג׳אקט לגוף וצמודה סכסי
לצידה. עמד לוי יובל בן־זוגה־לחיים אורחיה. את קיבלה היא לכתפיה,
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ו
 שהיתה סימון ברי הסכסית הבטן

פרטי. בנהג מלווה
 רחבת־הרי־ סביב עמדו הנתנייתים

 בתל־אביבים בהשתאות והביטו קודים,
 מבני חלק המקום. על שהשתלטו

 הם גם ונסחפו באווירה השתלבו המקום
 מארג־ מרגלית, אילנה בריקודים.

איש־ של בחברתו באה נת־התצוגות,

אור ושלושת ויבנסקי אריה החברה
 ושתי צעיר איש־עסקים מפולניה, חיהם

 למדי מרוצות שנראו חטובות דוגמניות
 הן באחרונה. זכו שלה מתשומת־הלב

 ההזדמנות על תורה ׳אסירות היו בוודאי
 פליאתן את הביעו אך בפנינה, לפגוש

 איש־הע־ בארץ. והמתירנות השפע על
מוטרד. פחות נראה המלווה, סקים,




