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 אנאבל הזוהרת הדוגמניתבעלים שני
 הזמרת בחברת טמיר(מימין)

שהיה מי טמיר(משמאל), אלי עם כיום החיה אילנית,

 רייף מוטי הדוגמן ועם הדוגמנית של הראשון בעלה
 נוהגת טמיר השני. בעלה להיות העומד משמאל) (שני

בתה. את המגדלים וחברתו, לשעבר בעלה עם לבלות

 כשהח־ בהנאה מחייך 42ה־ בן לוי אילן המיסעדן \ |1ר1 \ 11^
\ ) | נצמדה לגורילה, המחופשת חשופת״החזה, תיבה 1\11/

המסיכה. את להסיר סירבה החשפנית בידה. יום־ההולדת כשעוגת אליו

כמו
בתסריט

 ניצה חברתו אותו סחבה בתחילה
החבי המיסעדה בתל־אביב, דן לקפה

 בא- הערב את שיעבירו כדי עליו, בה
 השעה לקראת אינטימית. רוחת־ערב

 בר ,לשש לקפוץ לו הציעה היא 11
 בן־ לוי, אילן קטן. דרינק לשתות כדי
 סופו, עד הפיתיון את אכל לחיים, זוגה

 התברר בר ,לשש השניים וכשהגיעו
 חבריו עשרות נמצאים שבמקום לו

 הולדתו ליום לברכו שבאו וירידותיו,
 ואיש־החברה, המיסעדן לוי, אילן .42ה־

 התנפלו בתסריט כמו וממש המום. היה
ובמת בחיבוקים בנשיקות, כולם עליו
ל הספיק שהוא לפני ועוד שונות, נות

חשו שפנפנה עליו התנפלה התאושש
עו כשבידה לגורילה מחופשת חזה פת
לשירה. הצטרפו וכולם יום־הולרת גת

 נערת״זוהר שהיתה מיהבנקאי חבות
 שרונה בעבר, ודוגמנית

יגאל עורך־הדין של במישרדו העובדת (מימין), מארש

|1ן1 | | | ך |  טל היה כשחקן־כדורסל, עברו בזכות ך
 אישית שהכירו היחידים בין ברודי 1^11111 #11
המוסקוואית. מהקבוצה העסקנים או מהשחקנים חלק

העסל
ור (מימין),

 כבר ארנון,
 (משמאל)

לפני יחדיו
§ןן$*ו

1 ה 7 1 1 ח 1 י י ע י  שחקו״הכדור־ ברקוביץ, מיקי !
1.111 |  שלי, ואשתו ואיש־העסקים סל 1ו< *. י■11/
ובמסיבה. במישחק אורחי״הכבוד בין היו השיער, קצוצת

1111X1 | | | | | 1|7ה  לש־ מושביץ, דויד התעשיין 1
\1 !11 1 1!111|  ואשתו, ' מבעלי,,עלית עבר 1 /1!

מזה חברתי באירוע יחדיו נראו לא פרחי, מעצבת־האופנה

 חודשי כמה
 שו מושביץ,

מרומם רוח


