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 ★ לוני1ינק3 לדת1־ה0בץ א״ם1רפ שרותים
תבור׳ ולשימי אביטל לאילנה - ימי־הולדת

 ררת1ם־ה1'
,גינקןרוג

 את אירגנה עצמון שציפי אחרי
 באילת בן־עמי תמי של המסיבה

 שרביט־הניצוח ואת לנוח החליטה היא
 הגינקולוג של יום־ההולדת מסיבת על

 בן־עמי, תמי של חברה זר, קובי
 שערכה המלכותית לדוגמנית העבירה

 מנחת״התצו־ של בביתה למופת אירוע
באירו כרגיל מרגלית. אילנה גות
 להפתיע הפעם גם הצליחו כאלה עים
 שבעלת־ לו ואמרו בעל־השימחה את

 הרפואיים. לשרותיו זקוקה הבית
ההפתעה. לו התבררה למקום כשהגיע

כו את מנסהזייתונ דני
ב בצילום חו

מת כשהוא המסיבה, של עיצומה
שרקדו. האורחות באחת מקד

/77>;ל7־07'
,מישפחת

ח שלמה האמרגן את כששאלו  צ
 יום־ההולדת במסיבת מרגיש הוא איך
 אשתו אביטל, אילנה של 28ה־

 מצוין מרגיש הוא כי השיב לשעבר,
 בקשרים נשאר תמיד שהוא והוסיף
 ובני־ לשעבר נשותיו עם טובים

 של והידידים החברים מישפחותיהם.
 יום־הולדת לארוחת התקבצו אילנה

 בשכונת־ יוסי את יוסי במיסעדת
 חייב בן־זוגה כמובן, שם, היו התיקווה.

 כמה ועוד ובני־מישפחתה בולקינד
 רן בלט החוגגים בין ומלווים. חברים
 של המוסיקלי המפיק שהוא בגני

אילנה. של החדש התקליט

בשיט־ לשמוח כדי מאילת, ישירות למסיבה באינוקא משה
ב מרומם במצב״רוח שהיה ינוקא, הזוג. חת

בשתיה. שהירבה בגלל הערב, בהמשך באדישות שקע הערב, ראשית
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משוע מימין) אדם(בתצלום הזמר צח. שלמה לאמרגן
במיסעדה. לאורחים שנתן הרבות מהחתימות שע
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לחוות״בו ימים מר- עם רוקד מעצב-העילית פווביזוו עודד
 המ הקילוגרמים פרוביזור מ״גוטקס". לוי תה

הגדיר במסיבה לשבוע יוצא שהוא סיפר הוא לאכול. והירבה השתולל

נ| עימה. הקשר מ- השבוע חזרה הדוגמנית אמיד שלומית
 כשהיא אותה לצורכי שהתה שם פאריס,

מתי| מתעניינים את לחדש שהחליט הרחוק מהעבר במחזר ופגשה עבודה

ה מפאריס. משותפים ידידים ופגשה בגפה באה
11*במרכז). לשון(בתצלום חורצת גנזי סמדר דוגמנית




