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,מועדון־הלילה הקסמים׳/ ״מרבדלזוג די 100
לפה, מפה דחוס ״שרתון״, של

אורחים זוג קיבל לירות, מאה תמורת .1971 סילבסטר בליל

צבעו בלונים ומאות ריקודים תזמורת שמפניה, קרות, פלטות
 בודדות חתיכות של שורה ישבה (משמאל) ב״טיפאניס״ ניים.

השנה. ימות כל של בלילות כמו — למישהו מצפות הבאר, ליד

ץ א סדרת ץ  רק לא ■מקודשת סיסמה הי
 גם אלא הגג, על טופול חיים אצל

מסו חג בכל וכמו ישראל. עם כל אצל
 העם ■חזר האחרון שבת בליל גם רתי,

למסורת. העמוקה זיקתו את והוכיח
 והיה שהטעים, מי היה חג, בכל וכמו

ב בבית ישב החילוני הרוב שהירבה. מי
 המהדר המיעוט ואילו מדאיגה. אדישות

ה ■מחגורתו להוציא היסס לא במיצוות,
 לזוג, ל״י 300 ועד מאה, ,80 מהודקת
 סמוך רצוי כרטיסים, בזוג לזכות על־מנת

 בית־ באיזה המיזרח, לכותל האפשר ככל
ה את לחגוג היה ניתן שם נאות, מועד
דהיינו, :מתאים בהידור החדשה שנה

רעש. והרבה בלונים, שמפניה, כוסית
היה ניתן תל-אביב ברחבי קל בסיור

 תיי־ זוג ב״טיפאניס״. ךן ן ך 11 ן1 ך!
) ן 1111  את חוגג צעירים רים |

לחלוטין. יומיומית בצורח הסילבסטר

 מכוניו בעלי באיםאצולתבאר״ ב״דולפין
 ׳ למטה) (בתמונה
על לפניו, והתלונן

התרכזה
111 / | 1111 | ידו שעשירים הטוענים יש הכסף. ^ ^ \
שבשעריו המועדון, של הקבועים מאורחיו הם ולנסקי כליפסקי עים

 על ■מדוייקת, אך מתומצתת, תמונה לקבל
ישראל. עם את שתקפה השפחה

 קיבלו שרתון מלון של הלילה במועדון
 סלטה לזוג, לירות המאה תמורת האורחים,

התז הארץ. תוצרת שמפניה ובקבוק קרה
 התוכנית את למעשה שהיוותה מורת,

 זה במועדון מנגנת — הערב של היחידה
השנה. של אחר לילה בכל גם

והשמ הצבעוניים הבלונים למען אם ך*
 לירות? מאה לשלם כדאי היה פניה 1 י

 הצפיפות לפי לשפוט אם שכן, כנראה
ה בשאר כמו — במקום ששררה הנוראה
ב והמערה וקראוואן כליף כמו מקומות,

סיכה. לדחוס יכולת לא לשם יפו,
או תמורת לקבל היה אפשר בסיפאניס

 חם. גולש מדק גם ■כבשרתון הסכום תו
בבי פקידות אנשי החוגגים כללו בשרוזון

ספריות — בטיפאניס מועטים. ותיירים רה

ך ןין ץ \ 1ך ן  משופרא הרוח ומצב רבה השמחה היתח ב״טיפאניס״ ךו 1 ן
| ן /1( | | ^ |  התחרו מקסי—מידי—במיני חתיכות עשרות דשופרא. |

 חצות לאחר !גולש מרק גם במקום הוגש המסורתית, לשמפניה בנוסף ביופיין.
 לחילולה שתרמו המקום של המקוטעים הפסיכודליים האורות מבזיקים החלו

לטובה. ישראל בית כל ועל עלינו הבאה החדשה השנה לכבוד שנערכה


