
 ואוכל פיו את פוער סילבר, לו תל־אביב, מכבי שחקןשילבו
 הקבוצה מנהל בחתונת שהוגש הרב מהמזון בתיאבון

 לחתונה, באו מכבי שחקני כל גזחרובסקן. (.שחלוק•) שמואל שלו,
ביום. נדחה חיפה, מכבי עס ערב באותו להם שהיה הליגה ומישחק

ספורט
כדורסל

הגבוהה התחובה

מסול!

 תל- מכבי מנהל של חתונתו
 מחרוב- (״שמלוק״) שמואל אביב,
 שחקני על ישירות השמיעה סקי,

 ליגה במישחק למחרת, הקבוצה.
 סנסציוני המסד המסידו הם דחוי,

מכבי-חימה. לקבוצת

ש הקבוצה, של הניצחי הרווק
 ורד עם המכביה בכפר התחתן
 בליש- בקבע מקידה שמיתה עמיאל,

 צריך היה לוי, משה האלוף כת
 נדירים, אקרובטיקה תרגילי לעשות

יו למעט מוזמניו אח לצמצם כדי
 נכחו מהם מעטים רק מאלף. תר

בחומה.

 כוכבי- מאילת. בא גלסון רמי
 ובכדור- בכדורגל מכבי, של העבר

 הגדולה, הדשא לרחבת נדחסו סל,
 כהן- תנחום הבריכה. שלצידי

 גיורא לצד אבישר, שמואל מינץ,
 ויוסל׳ה שמיגלר, מוטל׳ה שסיגל,

 הכדורגל. נבחרת מאמן סרימוביז
 רמי כלבומק, ומסיק דיסמורט שדרן
 אלכם עמיתו את למגוש שמח גינת,

המתי והם מלונדון, שבא גילעדי,
אחר, טלוויזיה איש עם סוד קו

 ממנו הצעירה ,23ת־ בת עמיאל ורד עם נישואיו טקס
עמי גס לחתונה באו הספורטאים מלבד שנה. 2ב־ו
שרד שותף הוא שחלוק הפירסומאיס. תיו פירסום. במי

גילער•
העתונאי של בתו

 במיוחד לחתונה שבא נילעדי, אלכס הספורט שדרן
 שתיל, ציפי הבאר־שבעית לחיילת נושק מאנגליה,

שמלוק, עט מישפחר. בקשרי הקשור שתיל, יצחק

 היה הוא שאף קירשנבאום מרדכי
האורחים. בין

 סוליטיקאים פוליטיקה. גלי
רי חסרו. לא והם בשטח, נראו לא
 ביקשו םםורט.'רבים על דיברו כל

 מכבי כוכבי עם למזכרת להצטלם
ב לעמוד נאלץ ושמלוק הגבוהים,

 את ללחוץ כדי בלילה, 10 עד מתח
מוזמניו. ידי

 די חסר. שמישהו הרגישו הכל
 וחברתו- מרי אולסי הוסיעו מאוחר

מפ בלבוש בן־עמי, תמי לשעבר,
 וחולצה קצרים מכנסיים — תיע

 מאותו ירוק. בצבע ביותר קצרה
ה וכל הערב, למרכז המכו הם רגע

המ מגשי עם לעברם רצו מלצריות
 וטעמה, טעמה תמי העמוסים. זון

 חברה בעל גפן, אייל כשד,שחקן
 בני־ את מצלם וידיאו, לצילומי

הרף. ללא הזוג
 למיק- חבריו באו הסיום לקראת

מקבו כדורסלנים שמלוק, של צוע
 ערב באותו ששיחקו אחרות, צות

ש מכבי, שחקני הליגה. בפתיחת
ו ואכלו, שתו מלא, בהרכב היו

 למכבי הרשו הם זו מסיבה אולי
שלמחרת. בלילה לנצחם חיפה

שניגרו
אבי לחתונת באו

 (.מוטל׳ה•) מרדכי נתניה, מכבי כדורגלני ןזאמן
ם גם .שחלוק•. בחתונת לועס שפיגלר,  כדורגלני

רבים ועסקני־ספורט עיתונאים וכן הכדורסלניס,
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חתי נוטל ארואסטי, מומי תל־אביב מכבי שחקןאוואסטי
ל שחולק החמוץ־מתוק השישליק משיפוד כה

בשמחתו. שחלוק עם לשמוח באו הקבוצה שחקני כל הרף. ללא אורחים
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