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נבחדת־ישראל של שחקני־הכדורגל ששים מה :1
מנהגי־ על דוקומנטרי סרט המישחק? שלפני רב

 אלי הכדורגלן של אחותו מימין), (בתצלום הדוגמניתדן אתי
דן, בפאריס. ממושכת שהות לאחר לארץ שבה אוחנה,

 את במסיבה פגשה צרפתית, חברת״אופנה של כדוגמנית״בית העובדת
ענייני״עבודה. על שוחחו השתיים לצידה). רון(בתצלום קלרה הדוגמנית

 א יפה היא ,21ה״ בת ־1* 1־1111
בתחום־העס קאריירה #11 1111

במערכו עובדת היא כעת בדוגמנות.

ך1  חזר בחו״ל, כיום המתגורר /החתיך שחקן־הכדורגל ד|1ך 1\
1  בא הוא למסיבה נבחרת־שווייץ. נגד למישחק לארץ |1-1

 ציפי לשעבר, נערת־הזוהר שפיגלר. מוטל׳ה המאמן עם ושוחח בגפו
לצידה). (בתצלום רפאלי רפי המושבניק ובעלה למטה), (בתצלום לוין

יתירים ורב
- 1. *

 של שחקני־הכדורגל עושים מה
 המישחק שלפני בערב ניבחרת־ישראל

 השוויצרית? לנבחרת ניבחרתם בין
 במיס־ וסופגניות סיני אוכל אוכלים

 היו השחקנים מילנו. שבכיכר שרי עדת
 להחשף לא והעדיפו מתוחים, קצת

 כה משחק לפני שערב מפני למצלמה,
מוח במנוחה להיות אמורים הם חשוב
מוקדמת. בשעה עזבו גם הם לכן לטת.

לש ביחס מעטים היו שהם למרות
 שלהם הנוכחות הורגשה החוגגים, אר

 כמובן היה מכולם הפופולארי היטב.
 רצו שכולם מלמיליאן, אורי השחקן
 אריה בחברתו. ולהצטלם לצלמו
 בין התרוצץ המקום, מבעלי כהן,

 אריה בידיו. כשמגשי־אוכל האורחים
 התוססים מהבליינים אחד ויכנסקי,

 במיוחד. עצבני היה תל־אביב, של
 וחבריו הימנית, עינו את כיסתה שעורה

 כל־כך לא הוא חשבונו. על התבדחו
זה. את אהב

 את אך באירוח, עזרה נגר יהודית
 הבריטית הכוכבנית גנבה ההצגה
 שבלטה ,23ה־ בת וופזסון אן ג׳ולי

ה באדום־שחור. ובתילבושתה בגובהה
 של לגובה המתנשאת התמירה, צעירה

 ובתנועות־ במרץ שוחחה מטר, 1.83
 דני הצעיר איש־העסקים עם ידיים

 מרומם במצב־רוח שהיה זייתוני,
 ואימרות־שפר בדיחות סיפר וכהרגלו

למיניהם.

חנוכה
רמבבים

□ ! ח  וחצי, 17ה- בת האדמונית, □1ד1ד ע
המיו הבחורה היתה 11111 1 11 1_11\

דיבורה סימון בגלל רק ולו באירוע ביותר חדת

גטניו ענת של במסיבה הלא־ממנצע הישראלי של

לצי היושב הגבר מיהו כשנשאלה והחוצפני. הישיר
 וש- אותה, שליווה הגבר, בעלה. שזהו השיבה דה

מהמחמאה. נהנה סוויד, אבי כאיש״העסקים נתגלה
ךאלון ך  מנהל־הסיג 1 \

עסו גרבוז, 11-1 111  עסו; גרבוז, 11*- 11* ון #1*
שכקולנוען גרבוז, החדש. למישכנו




