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ו ביצירותיו, לבושה כשהיא הגדולים,
הר האורחים בין שמו את לפאר דאגה
האלגנטית. להופעתה שהחמיאו בים,

 העולם על־ידי התגלתה שלומית
 צילומי־עירום, סידרת לה שערך הזה,

עולם־האופנה לצמרת אותה ושהזניק

 ב־ השתלבה שלומית לפאריס. ועקרו
 תודות הרבה הצרפתי, עולם־האופנה

בש כצלם שעבד בעלה, של לקשריו
ואל. אופיס״ל זוג, כמו עיתונים ביל

כדוג עבודתה של גולת־הכותרת
עבור כשדיגמנה היתה בפאריס מנית

הררי מישל ידידה עם שלומית
מאוד זמני רומאן

 הדוגמניות אחת היתה היא הישראלי.
 בעירום להופיע שהסכימו המעטות

העיתונות. דפי מעל
 השיבה: כך על לדעתה כשנשאלה

 אם בייחוד בעירום, רע דבר שום ״אין
 מאוד שבישראל היא הבעיה יפה. הוא

 לא בעירום שמצטלמת בחורה סנובים,
 הכל. עושים בחו״ל יצרן. לכל טובה
יגידו!״ מה פוחדים כאן

 צעיר, מגיל בה טבועה המרדנות
 אלא לבושה, בסיגנון רק לא והתבטאה

שלה. הסוערים בחיי־האהבה גם
 חייה של הגדולים הרומאנים אחד

 מישל הצרפתי צלם־האופנה עם היה
 באמצעות הכירה היא שאותו טסייה,
 בתל- הילטזן במלון משותפים ידידים
אביב.

80ה־ שנות בראשית נישאו השניים

 בעיר שהותה בימי סאן־לורן. איב
 עם רבים קשרים יצרה היא האורות

בש השתמשה ובהם חשובים, אופנאים
האחרונות. נים

 שלומית ארצה. חזרו 1982 בינואר
ות העובר, את הפילה להריון, נכנסה
 בני־הזוג. נפרדו מכן לאחר קצרה קופה
 ושלומית לפאריס, חזר טסייה מישל
ני עברה היא בארץ. נשארה אמיר

 הנושא על לדבר וסירבה שונים, תוחים
 היו עיניה אך הקרובים. ידידיה עם אף

 כך, על להתגבר לה היה קשה עצובות.
וחמה. גדולה ממישפחה שבאה גם מה

 גברים
אחד מסוג

 מטסייה שנפרדה אחרי מה מן ן*
נשוי, לבנוני מיליונר הכירה היא (

 היתה למאהבה. שהפך ח׳ורי, ג׳ורג׳
 לפחות בחייה, אור של תקופה זאת

 פינק ח׳ורי הרומאן. של הראשון בחלק
 יק־ במתנות הישראלית אהובתו את

 ביו־ רומאן לחו״ל. ובנסיעות רות־ערך
 אך לשיחת־הארץ, הפך זה יבשתי
לשי נושא שהיא בכך המורגלת אמיר,
העולם. כל על ציפצפה חות,

 לא ח׳ורי לבוא. איחר לא הפיצוץ
 החלו מכך וכתוצאה מאשתו, גט קיבל

אמיר. לבין בינו תכופות מריבות
 הפא־ דירתה נפרצה שעברה בשנה
 ממנה ונגנבו הדוגמנית, של ריסאית

 בני־הזוג בין ופרווה. יקרים תכשיטים
 הביטוח, בעניין גדולה מריבה פרצה

ביניהם. היחסים את ניתקו והשניים
 הרפתקות־אהב־ לה היו בין־לבין

 כמו שונים, גברים עם קצרות הבים
 צ׳רני, ליאון האמריקאי עורך־הדין

 דחתה היא אר במרץ, אחריה שחיזר
 במעצב־השיער גם נקשר שמה אותו.

 למסיבות- הררי. מישל יפה־התואר,
 עולם־האופנה של ולנשפים הריקודים

 בפמליה מלווה כשהיא באה תמיד היא
 היא האמת אך יפים, גברים של

 פרשיות־ ניהלה שאיתם שהגברים,
 רחוקים היו האחרונות, בשנים אהבה
האי הגבר מתדמית שנות־אור מרחק

דיאלי.
 קשרי־ לה היו קשרי־אהבה מלבד .

 לא שטיבם ביותר, מורכבים ידידות
ברור.

לת נעדרה היא האחרון בקיץ החל
 סיפרה לחבריה מהארץ. ארוכות קופות
 בצרפת, לתצוגות־אופנה נוסעת שהיא
 אופנאי־צמרת של בשמותיהם ונקבה
 לתקופה ארצה חזרה פעם מדי שונים.

 שונים סיפורים כשבפיה ימים, כמה של
 במקביל בחו״ל. עושה שהיא החיים על

ובי אליה, המקורבים חברים, סיפרו
 ואיש־ דוגמניות כמה מלכת־יופי, ניהם

 שלדוגמנית בעיר, ידוע עסקים
 בנושא ענפים קשרים יש החטובה
 כל בו שחייבים מס־הנסיעות, תשלום
 הם לחו״ל. היוצאים ישראל אזרחי
 מס־ להם לסדר מסוגלת שהיא טענו

ש״ח. 125ב־ נסיעות

הל העניין סביב השמועות חרושת
 בנמל־התעופה, לתקרית עד וגדלה, כה

 היחידה־ על־ידי ״עוכבה" היא שבו
לחקירות־הונאה.

 בפרשה הדוגמנית של חלקה מה
ה הקרובים. השבועות במהלך יתברר

 שפעלה או מרשת, חלק היתה אם
 מעורבת שהיא לדעת מבלי בתמימות,
לא־חוקית? בפעילות

כמו
חתול

ת מי לו ש תשע יש אמיר ל
 תמיד היא חבריה. אומרים נשמות, )

 אומרים חתול, כמו רגליה על נופלת
 בחורה הכל בסך היא שלה. הקולגות

הנפ לבעיותיה קורבן שנפלה טובה,
ידידים. טוענים שיות,

שלומית, עם התקשר הזה העולם
תגו בנמל״התעופה. עיכובה לאחר יום

 מפאריס, ישירה בטיסה ״הגעתי בתה:
הק איתי. הגיעו לא שלי והמיזוודות

 הבלגאן כל ובגלל צעקות, שם מתי
 אני אותי. לעצור ורצו השוטרים הגיעו

 לצורכי־עבודה, בחו״ל הרבה נמצאת
 באפריקה, מטיול חזרתי עכשיו ורק

 אנחנו שם. שעובד שלי החבר בחברת
 אנחנו מכן ולאחר קצר, זמן בארץ נהיה

 תקופת־מה להתגורר מתכננים
״ באפריקה.

ב ״עוכבה״ אמיר שלומית כי ברור
 המישטרה, על־ידי שעות כמה משך

 מה על רבים. בכירים קצינים שם ושהיו
 המי־ את שיכנע ומה איתם? שוחחה
הביתה? ללכת לה להניח שטרה

 המייצגת הראל, חרותה עורכת־הדין
סתם?" לחטט מה ״בשביל אותה:

בחתונתם מפייה ומישל שלומית
ההפלה אחרי פרידה




