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 שריר!״ איזה תיראו, ״תיראו,
 כן־עמי, תמי הדוגמנית קראה

 ואיילי". נימי בזכות הכל ״זה
 דריי־ ואיילין (״נימי״) נימרוד

ל יוכרהולדת מסיבת ערכו פוס
הזמי אליה שלהם, הבריאות מכון

וחב במכון המתעמלים כל את נו
שחז איילין, •ס* קרובים רים
 ב־ מביקור המסיבה לפני יום רה

 חוד מלאת היתד, ארצוודהברית,
וההצ הסרטים בכל ״הייתי יות:
ב סיפרה היא אפשר,״ שרק גות

״1 הקניות עם ״ומה התלהבות.

נמרוד של במסיבתם האורחים שסיימו אחרי ן י ̂ן1
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המהודרת. ומרחבת-הריקודים הלוהטים מהלהיטים ונהנן דיסקוטק

חתימת

ם

 מור, פינצ׳י הדוגמנית התעניינה
 הארוכות ברגליה המפורסמת

 באו ופינצ׳י בן־עמי תמי
 גברי, ליווי כל ללא למסיבה יחד

ואמ התבדחו שבחבורה והליצנים
 פינצ׳י ושאם זוג הן שהשתיים רו
 מתחתנות. היו הן תפוסה היתד, לא

 עמי על אל־ לאיש נשואה פינצ׳י
 ואילו ילדיו, לשני אם והיא מור
 פרי אולמי מחברה שנפרדה תמי,

להת עברה המי־יודע-כמה, בפעם
 ופיני עמי של בביתם גורר

פיק צביקה הזמר צ׳י
 חובב שהוא סיפר למסיבה, שבא

ב שיחקתי ״פעם מושבע. כדורגל
 ״אבל התגאה, הוא ק/״ ליגה

 חשש קיים כי נזהר, אני עכשיו
ב יכול זה בברך.״ מים לי שיש

ה בקאריירה לזמר להפריע החלט
 נימרוד, ן•!•!• שלו ספורטיבית

 קפטן קצר זמן לפני עד שהיה
 בעיצומו שרוי תל־אביב, הפועל

 הקבוצה. חברי עם סיכסוך לש
 הם הכל שלמרות שהצהירו שניים
 לאהוב נמשיך ״וגם אוהבים עדיין

 ריפעת השחקנים הם אותו,״
 גם העוסק זאנה, ויוסי תורב

 שבאו לעת, מעת אופנה בצילומי
 ואיי- נימרוד עם יחד לחגוג

 הכדורסל תחום את ו•!•!!* לין
 גן רמת־ הפועל שחקני ייצגו

 מ־ מאוד שנהנה מלוכיק, סטיכ
הצל- עליו שהרעיפו תשומת־הלב

הורותו טן ב
עלתה

גולדמן־סהר. דגי הבטן לרקדנית שייכת
 היא הריקוד. מן התעייפה לא דבי

הדיסקוטק. שולחנות כל גין וריקדה במדרגות וירדה

הגריל ונד

הגריל, אבירי מיסדר נשיא
 שרון (מימין), בנין מוריס

בסעודה. שהתחילו לפני וקסלר, אילן דיפלומט, מלון ומנכ״ל
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לי אני איו אם
הוזמנה בישראל, המועצות

 בשגרירות הקונסול סגנית האלונן, אנילי
 ברית* ענייני על האחראית והיא פינלנד

הגריל. אבירי ערכו אשר לארוחה

המו בקשותיהם לכל והסכים מים
 יחד שבא גלסדן, וקורקי זרות,

תמי מיכל חברתו עם
 אבי- את במסיבה שפגשה בן־עמי,

 הולצכרג, שימחה הפצועים
 מוכנה ״אני היסוס: ללא הצהירה
ש בתנאי רק שימחה עם להצטלם

 ביקש שימחה בעל.״ לי ימצא הוא
 יום לאחר למסיבה שבא להדגיש

עי ״שזהו פצועים, בביקורי עמוס
המסי מן חשוב יותר הרבה סוק

אף כי נשבע ״אני בות״
 אשמור טוב, אוכל אקלקל לא פעם

 השיפוד על הצלי׳ טיב על תמיד
 תמיד למלא נשבע אני הגריל. ועל
 לכל בכבוד ולהתייחס חובותי את

 הגריל.״ אבירי מיסדר חברי יתר
 חדש חבר כל נשבע זו שבועה

 גס- הם שחבריו למיסדר המצטרף
 על וחובבים. מיקצועיים טרונומים

מ ליהנות לדעת הימסדר אבירי
 להפסיק ולא טובה איכות בעל אוכל

 את שהשביעו עד ולשתות לאכול
ש האבירים, <•!•!• תיאבונם

 העסקים איש הוא מיסדרם נשיא
 מיפגשי עורכים כנין, !מורים
 ומיפגש חודשים 3 מידי סעודות

 היה דיפלומט, במלון שנערך זה,
הו המיסדר :מיזרח בסיגנון ערב

הצט שעברה בשנה .1950ב־ קם
מצ :חדש סניף אליו רך

. ריים • ! • ! • האבי שסיימו לאחר ו
 רבת הארוחה את ואורחיהם רים

הופיעה הקלוריות ועשירת המנות


