
 במסיבת ליבוביץ יורם סוכן־הביטוח בעלה בחברת מיכאלי רבקההשדרנית
היהודי־ המיליונר :למטה בתמונה הפרברים. של הבר־מיצווה

ישי. גליה לידו לבלות. ויצא קודם שעתיים לארץ שהגיע (במרכז) דויטש ברני אמריקאי

האנשים ואותם אירועים 2לפאב- יום 1-לברברים שנה 13 ונשים מד 1 ׳*/,
הבר־מיצ־ למסיבתהשחסנית

הפרברים של ווה
ש שני שושיק הזמרת־שחקנית הופיעה
 בארצות־ה־ האחרוניס בחודשים שהתה
 בתמונה לביא. אריק בעלה עם יחד ברית

נאמן. הילל הבמאי־שחקן עם שושיק נראית

ך יין י■* שפ  כיבוד־קל של צלחות כמים. נ
 מצב־הרוח השנייה. אחרי אחת הוגשו \ ן

 חווה הזמרת שחקים. הרקיע המסובים של
 מחיאות הקטנה. לבימה עולה אלברשטיין

סוערות. כפיים
:1׳ • * מ. י י ע י י י ! ל יי־ ' *־־די ־.-ל ••'

 הפרברים את לבדך רוצה אני ״ראשית י
 חווה. פותחת שלהם,״ הבר־מיצווה לטקס

 אריק השחקן־זמר צועק בראוו,״ ״בראוו,
 הידד קריאות בפינה, מושבו ממקום לביא

 הזמר מעולם המוכרות הדמויות שאר של
אחריו. ממשיכות הישראלי והפיזמון

 עומר היפואי במועדון־הלילה היה זה
 ,30ה־ בני חורי ויוסי מנחם ניסים כייאם.

 שם חגגו הפרברים, כצמד יותר הידועים
משותפת. הופעה של שנים 13

 נפגשנו אז שנה. 13 לפני התחיל ״הכל
 ״שנינו מנחם. ניסים סיפר ואני,״ יוסי

 זו היתד. התימנים.״ כרם תושבי היינו
ראשון. ממבט מוסיקלית אהבה

הדייג אלי היה שלנו טוב משותף ״חבר

הפר צמד (למטה) מנחם וניסים (מימין) חורי יוסיהשימחה נעלי
משותפת, הופעה של שנים 13 השבוע שחגג ברים

שהינחה. לביא ואריק הבר־מיצווה מסיבת את שאירעה עציוני מרים אמרגניתם בחברת

 מספר בים,״ חודשים כמה לפני שטבע ז״ל
 להקים ״כשהחלטנו הדרך. תחילת על יוסי
 לעצמנו. ניקרא שם איזה התחבטנו צמד

 אחד יום להתחבטות. שותף היה אלי גם
 תל־אביב. פרברי יוצאי ,אתם אלי: אמר
 ד הפרברים לעצמכם תקראו שלא למה
השם.״ נולד כך

ו כבר נשואים השניים, מופיעים מאז
 וליוסי שניים — (לניסים לילדים אבות
 הספיקו הם יחדיו. בדרך), ואחד אחד

בהם, כשהאחרון תקליטים 10 כבר להוציא

 דברי אחרי לבמה. הפרברים של חבריהם
ובשירה. במלל כוחם הראו הברכה,
 שלו, הגיטרה עם יובל חנן לביא, אריק

 לביא. אריק ושוב גרוניך ושלמה כספי מתי
מצ הפרברים אלברשטיין, חווה הגששים,

עו והשני יורד אחד :הלאה וכך טרפים,
כוחו. את מראה אחד כל לה.

 סיכם כזה,״ ערב ראיתי לא זמן ״הרבה
ה בעל צפריר שלמה הצייד המאורע את

 ראיתי הזה בשטח לי, ״ותאמינו מועדון,
שלי.״ בחיים הרבה כבר

שבאו גרוניך ושלמה (מימין) כספי מתי המלחיניס־נגנים־זמריס במועדון הרגילה הופעתה את שגמרה אחרי 111 ר ¥11 ר
הצלילים. מאחורי בתוכניתם הופעתם את שסיימו אחרי למקום עם אלברשטיין חווה התיישבה כייאם, עומר 11 171 1

 13 מלאות ביום יצא וגרפינקל, סיימון
לצמד. שנים
 אירגנה כייאס בעומר המסיבה את

 עציוני. מדים ומנחם, יוסי של אמרגניתם
 הושפעו ונגנים, זמרים רובם המוזמנים,
 וכך במקום. ששררה העליזה מהאווירה

 בתוכנית לחזות שבא הרגיל הקהל זכה
עלו התוכנית בסוף להפתעה: המועדון,


