
 מיה קזה מיסעדת את פתח בתחילה
 !המקום, עם בעיות לו היו אך בתל־אביב,

מיסעז־ת את קנה אז לסגור. נאלץ לכן
הזהב. דג

 חוף כמו בשבילי היא ״הרצליה־פיתוח
 הריוויירה כמו וניצה, קאן כמו התכלת,

 מקום אכדייה מול לפתוח רציתי הצרפתית.
 לי אמרו כולם האיטלקי״. ״הכפר שייקרא

 לא זה אבל יילד, לא שזה משוגע, שאני
 שגלום הפוטנציאל את ראותי אותי. עניין

 נתנה לא העיריזז אחר־כך, אבל במקום.
מספר מהפרק.״ ירד העניין אז רישיון, לי

 אלא לאכול, כדי לפה באים לא אנשים
אומר. הוא אווורה,״ אווירה,״ ״לתפוס כדי

ש ספר בכתיבת אנטוניו עוסק כרגע
 שיספר ופיצה,״ חלב זבת ״ארץ ייקרא

 חיי־המין על וכן בישראל שנותיו שתי על
 הנשים הן הישראליות לדעתו, בארץ. שלו

 בסכס, שקשור מה בכל אבל בעולם. היפות
 בישראל, פרימיטיבית. ארץ היא ישראל

 עצמו הוא לעניין. ישר ניגשים אומר, הוא
 ורק כנהוג, בחורה, אחרי לחזר מעדיף

״ה מכנה שהוא מה אל לגשת אחר־כך
עניין״.
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אנטוניו.
 להיות בהחלט יכולה הרצליה לדעתו,

 חוג־הםילון. ולאנשי היפים לאנשים מרכז
 שאינה הממשלה, נגד תלונות לו יש אבל

 היא, הבעייה האיזור. לפיתוח דבר עושה
 תיירות על בונים שהישראלים בכך לדעתו,
לתיי פתוחה להיות צריכה ישראל יהודית.

העולם. מכל רות
שב מלבנון שמשתרע חוף יש ״בישראל
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להיות יכולה היתה אילת בשנה. חודשים

 לו ויש פעמים שלוש נשוי היה אנטוניו
תור היתה הראשונה אשתו ילדים. שלושה

צר השלישית ואילו צ׳כית השנייה כית,
פתייה.

 סנובה אווירת
שלטת

ה ך*  בחברתם ברומא הסתובב צעיר, שהי
 יחסיו על לורן. וסופיה פונטי קרלו של ^
הדי- את מרחיב אינו הוא לורן סופיה עם

 אפשר אנטוניו של ממיסעדת־היוקרה מה במרחקלתפונים !׳מפי
לירות. בכמה מילק־שייק ולשתות ״ויימפי״ לאכול

 ברובם, חיילים תל־אביביים, וצעירים המקום מתושבי טיפש־עשרה, בני הומה המקום
בעלי־האמצעיס. במבליס ומתקנאיס היקרה, בכיכר זול לבילוי חברותיהם עם הבאים

 של החוף את מפתחים היו אילו גדעת.
 יכולה החוף רצועת היתד. הרצליה־פיתוח,

אונטוניו. אומר לריוויירה,״ להפוך
 יותר פה שיש היא העיקרית ״הבעייה

 מ- גויים קצת לייבא צריך יהודים. מדי
מסכם. הוא חו״ל,״

ד לדעתו, שלו, המיסעדה של ההצלחה  נ
 משרה שהוא האיטלקית מהאווירה בעת

אבל טוב׳ כל־כך אוכל פה ״אין עליה.

 יותר שמדברים היא בישראל ״הבעייה בור.
 אינו לעולם ״ג׳נטלמן אומר. הוא מדי,״
 קרוב חבר היה הוא ידידותיו.״ על מדבר

 שח־ ושל האגדית, בארדו בריז׳יט של גם
 גאסטוני. וליזה טולו מרילו קנית-הקולנוע

 פונטי, קריסטדלה עם ידידותו פרשת על
 בצורת דוקומנטים לו יש קרלו, של בתו

וה במיסגרת הממוסגרים קיטעי־עיתונות,
. לתפארת. במיסעדה תלויים

הגוזר זזוג
ח רדי הרולזוח גגל רטגיח ר־תירד זדרררז רו לרלו

 לו בחר שבפוסטר, העירומות הגראציות שלוש רקע על
אנ של במיסעדה איטלקית, ארוחת־ערב לאכול זה צמד

 נימנים שלו המיסעדה לקוחות עם
 רבין יצחק דיין, ״משה כמו אנשים

 הוא הוד מוטי גם כעדותו. אלעזר,״ ודדו
 טייסות אימץ גם אנטוניו שלו. קבוע אורח

ומש מאכיל והוא וצנחנים, חיל־האוויר של
חינם־אץ־כסף. אותם קה

 ה־ לו שוכן מאנטוניו בתים כמה מרחק
 בני־ה־ של הבידור מרכז שהוא ווימפי,

צעי חבר׳ה בעיקר באים לכאן תישחורת.
היק במקומות לבזבזו כסף להם שאין רים
 נוספים אורחים שבסביבה. האחרים רים

 ממעון־עולים חדשים, עולים הם בווימפי
בסמוך. הנמצא שרונית

 דה־ משה של שמו על הקתייה הכיכר,
יו והידועה הרצליה, ממייסדי שהיה שליט

 ותופסת הולכת השרון, כיכר בכינוייה תר
 מפת על העתיקה יפו של מקומה את

 מלא תל־אביב צפון איזור בארץ. הבידור
מעדי רבים ותל־אביבים אפס־מקום, עד

 חנייה למצוא שעה, חצי מרחק לנסוע פים
 רווחה, של באווירה ולשחות כימעט־בטוחה

 או ביפו להצטופף מאשר ופאר, עושר
׳עמך,. בסתם ולהתחכך בצפון
 היא בהרצליה־פיתוח השרון כיכר שכן

 של מאד, יקר איזור אך אומנם, איזור־בילוי
עוד. ולא — מזה. ולמעלה הבינוני המעמדי

 את לעצמו להרשות יכול אחד כל לא
 בכיכר־הבילויים, ערב שבבילוי המותרות

הסנו האווירה בתוך בנוח ירגיש אם וספק
המקום. את האופפת בית
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