
ת1פיר1 פירות־השנה על ★ דלי מזל בני של ימי־ההולדת
אלוני מירי של במסיבה טניס ★ חג־האילנזת במסיבת וערוגות בשים

מסיבה

הדוגמנ׳ארדיט׳ יהודית
האילנוו

סיימה היא מכבר לא עסיסית. מה

המסיבה
 קטנה הבי

בעיר
 מירי של החדש התקליט צאת עם

 יוש־ זמיר לבנה התקשרה אלוני,
 ישראל־ הידידות אגודת בת־ראש
 לביתו אותה והזמינה לזמרת מצריים

 כדי בישראל שגריר־מצריים של
 אישי. באופן התקליט את לו להעניק

 בחברת אלוני המשיכה מכן לאחר
 סננזה לפאב אומני שמואל בעלה

 במקום. שנערכה החברים למסיבת
 בשחור, ביותר סכסית שנראתה מירי,

 ברחבי- בהופעות עסוקה שהיא סיפרה
 לבוש שהיה אומני, בעלה הארץ.

 מחבט־ עמו הביא ספורטיבי, בלבוש
 בין חבטות הדגים הערב ובמהלך טניס

 יועצת ליבאי, ניצה נראו האורחים
 לענייני־נשים לשעבר ראש־הממשלה

לשלום. המרכז יושב־ראש גפני ווילי

צרפתית
 היתה בעיר צרפתית הכי המסיבה

 אל■ של'השחקן יום־ההולדת מסיבת
 ובני־מיש־ ידידיו חבריו, אילוז. ברט
 השיחות רוב המועחן, את גדשו פחתו

 כאלה גם היו אך בצרפתית, התנהלו
 אילוז צרפתי. במיבטא עברית שדיברו

 בערב, 11ל־ החברים את הזמין 35ה־ בן
 בין בלילה. 1ב־ לבוא בחרו רובם אך

 לביא, עמום השחקן היה הבולטים
הש מארי היפה אשתו את בגפו. שבא
בתם. עם בבית איר

בחב בא זיתוני דני איש־העסקים
 סוויד. אבי התכשיטן ידידו רת

 היפה, מכנם ברות פגשו השניים
 אשת־החברה מבנם, עדה של בתה

 רות אל־סם. אגודת ויושבת־ראש
 בעולם־ הראשונים צעדיה את עושה

 הדוגמנית של בעידודה הדוגמנות,
 הגיעו חצות לקראת גנזי. סמדר
 צביקה לחיים וחברה גלם אולי
בארץ, בתיווך־השקעות העוסקים רום
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 שלא כפי ומאושרת פורחתאלמי מיריט
 של בחברתו רב זמן זה היתה

ובחברת לשמאלה) (בתצלום אומני שמואל בעלה
2 2 ———

 טיפת- הלהיט את שעיבד אקשטיין גרי המעבד
 לא לאחרונה שהופצו הרבות השמועות למרות אהבה.

מישפחה. הגדלת שערה, את שקיצצה אלוני, מתכננת

המש־ בנאי לבית זקו״האחים ך דו 111
! ]  במחזה אורח בתפקיד חק 1^

(בתצלום אילוז אלברט את לברן בא ״מי־תהום״,

 שלל למראה משתאים עמדו והשניים משמאל),
 היתה שקיבל ביותר המצחיקה המתנה הבלונים.

עירומה. בחורה מופיעה אותה, שכשמרטיבים גלויה,
 מלך דלוגטש סם את מלווים כשהם

 באה לחוביץ יונה הקונדומים.
 מיסו, שלמה בחברת בעיקבותיהם

 השניים אך הקטנה. תל־אביב מבעלי
 ועזבו מהאווירה במיוחד התרשמו לא

 הגיעו סיום לקראת דקות. 10 אחרי
מיוחדת. ברכה בליווית הבלונים

ן1\1 ק1ך  היה יפה־התואר שחקן־הכדורגל ן
 אוחנה אתי אחותו לגמרי. מופתע 1111111\

שאול העיתונאי עם מתארסת שהיא לו אמרה (לימינו)

 כשו אייזנברג.
 חברו הפתעה.
קרוליי למטה)


