
המוסיקה צלילי
שלמה לפבוד המסיבה בל את גנה

 אשתו רובוביץ, שולי בעלת״הבית, של לאוזניה נעמו
 שאיר- רובוביץ, אודי לשעבר, הכדורגל שחקן של

ידיה. מכרי מטעמים הגישה גם שולי וישינסקי.
 שנים כמה לפני שהיתה לוי חווה היפהפיה הדוגמנית היאוהחיה היפה

 באר- שנים כמה התגוררה היא ישראל. של מלפת־היופי
לארץ.! ושבה ממנו נפרדה אן אמריקאי, לבחור נישאה אף שם צות־הברית,
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 וישינסקי, שלמה המסיבה חתן
 הוא הספורט, בשטח היטב המעורה
 לעת וכדורגלן טניס שחקן בעצמו
 אנשי- למסיבה באו לבן מצוא.

 גירעון השדר כמו ספורט,
ה שהן — יפות וחתיכות הוד.

 וישינסקי. של השניה מומחיות
תל מאשתו שנפרד אחרי בעיקר

 ביותר נרגש הסתובב הוא מה.
 שאיש בך כדי עד ערב, באותו

איתו. לשוחח הצליח לא
 כולם, את וראה לדירה כשהגיע

להירגע כדי החדרים לאחד פנה

 אחותו אל טילפן אחר־כך קצת.
המסיבה. על לה וסיפר בקיבוץ
 בנפרד אשתו גם באה הערב בסוף
יום־הולדת־ לו לאחל כדי תלמה,
שמח.

 לא ומעולם כיום, 37 בן ״אני
או כה שלי החברים שכל ידעתי
אמר. אותי,״ הבים

לש מצליח הוא איך כשנשאל
 הסביר טוב, גופני כושר על מור

טניס. משחק הוא בוקר בכל כי
ה־ היפהפיות הבחורות כל ״את

אופיר, רונית הצעירה השחקנית היאעיניים עושה
 האוכל במנות גדולות עיניים שלטשה

מסתכלת.״ רק אני ״לכן אמרה, דיאטה,״ על שומרת ״אני הדשנות.

; מקשיבה : ד
 רצתה שלא כהן, בלי הדוגמנית
 בתמונה החוכמות. את להחמיץ

בטלוויזיה. העובדת סימה למטה:

 שנים, כבר מכיר אני שכאן אלה
 הסביר שלי,״ טובות ידידות כולן

המקנאים. לזכרים
ידידים
ם קי תי ו

 אך שחקן, אמנם הוא ישינסקי !*■
 הבוהמה. חוגי על נימנה אינו י

 בחוגים דווקא לו בחר ידידיו את
 עתה נכנם שהוא למרות אחרים.

השחקן מעדיף הרווקים, לשוק

 1תחת הוותיקים ידידיו עם לבלות
 עם פומביים במקומות להיראות

ערב. בכל שונות נערות
המ פתחו וזלילה שהיה אחרי

 העליזה המסיבה בריקודים. סובים
ה של הקטנות בשעות נסתיימה

לילה.
 ולשולי לאודי אשכח לא ״אני

 הטירחוז כל ואת הזו המסיבה את
 נרי השחקן, אמר למעני,״ שטרחו

דמעות. עד גש
ועשרים. מאה עד
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בגופ פרט בל שהבליט כסף בצבע באוברול באה היא טמיר. רשה״)




