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ה של המשיח ק ״נ צ ל פ ה
 איזור״השעשועים בתוככי

 מסתתרת — הסואן
ואינטימית חמימה מיסעדוכת

 ר,- את ׳משיח ובטי זיזי פתחו כאשר
 — יצליחו שאם ידעו שלהם, הפלינצ׳י

 רבים, ׳מחקים בעיקב׳ותיהם יקומו מייד
הסוס. על חם אף לרכב שינסו

 דימיסעדח את אוהבים ובטי זיזי שכן,
 באמת־׳ובתמים, שלהם והאינטימית הקטנה

 את בה ומבלים מירצם כל אח בה השקיעו
 מאז הקצר הזמן במשך שעותיהם. מיטב
 קחל־סוע- להם רכשו שעריהם, את פתחו
באחרים. אותם ימיר לא אשר -נאמן, דים

המ על !ומנצחת ניצבת, הדלפק מאחרי
 המכינה משיח, זיזי המקום, בעלת לאכה

 מייזון דה־לר. הספציאליטה את במו־ידיה
 הוא הפלצ׳ינקה, — בו היחידי והמאכל

הנודע. הצרפתי הקרפ
 הנראה בולגרי ממוצא זוג הם ובטי זיזי >

ל הורים שהם לעובדה יחסית צעיר,
 תלמיד ולשלמה, על, באל־ דיילת אדלר״

׳תיכון. שביעית
ב מוסיקאי, ״אני לדבר. משוגעים

אורגן על מנגן ״אני הבעל. מספר עצם׳״

זיזי פלינצ׳קאית
בבית כמו בדיוק

 יום־הכיפו־ מילחמת מאז אבל :חתונות.
 לאג־ חלש, עובדים עיסקי־החתונות ־ים,
 רעש. הרבה עם להתחתן מצב־רוח אין !זים
 מזמינים ואם צעיר, לא כבר אני מזה, וץ

 בדרך- מעדיפים לחתונה, תיזמורת יום
 ארוכי־שיער. צעירים בחורים לל

 כבר ראיתי העתיד. על לחישוב ״חתחלתי
 שהזדקנו, מוסיקאים של טרגדיות ;רבה

 מחוסרי- ונשארו עבודה יותר קיבלו א
 אשתי, יקרה. לא זה לי חשבתי, !רנסה.

 ל- הפלצ׳יגקה את בבית מכיגה היתד, יזי,
 המעדן על משוגעים כולנו ואנחנו וינוח,

זה.
 ׳למכור נגסה שלא לימה לה, ״אמרתי

 אבל צחקה, בהתחלה לאנשים. זה ת
 התגבש הילדים, של בעידודם אט־לאט,

 ואיג- קטן מקום למצוא הרעיון צלנו
 את הישראלי לקהל למכור ולנסות ימי,

 בחיבה אותה כינינו שאנחנו פלצ׳ינקה,
לינצ׳י.״
הת והם חיפושים, לאחר נמצא, המקום

 תיב־ זיזי במו״ידיהם. לייעודו אותו נו
 ״חסר- שהוא עצמו על המעיד ובטי, ה

 כפועל. לה ■שימש מיון,״
 ולא במיטבה להיות אוהבת שאני ״בגלל

 הדלפק את ״הקמתי מספרת, היא נד,״
 שול- כמה חשבון על המקום, בתוך מש
 היה לא זה אבל להוסיף. שיכולנו :ות

 אני איך יראו שהאורחים רציתי לי. כפת
 להם לבחור ושיוכלו הפלינצ׳י, את נינה

 הטעמים.״ את נצמם
פליג־ של בודדים סוגים משני ואומנם,

 סוגים 15ל- קצר, זמן תוך זיזי, הגיעה י
 מה הקובע הוא — הבעל שונים. עמים

 משקאות לא. ומה לתפריט־הקבע, :נס
 לא אפילו שם, לקפל אי־אפשר ׳יפים

 שם לשתות אפשר זאת לעומת אבל דה.
 ביסמין. וכלה בקינמון החל ,

 פלינצ׳י,״ מאה עוד יקומו אם ״אפילו
 את להכין יוכל לא אחד ״אף בטי, מר

אשתי.״ אותו שמכינה כמו לינצ׳קה

ה של הלובי׳ ״!עדת
 היפהפייה ממן ליזה חוגגת ׳טבוע ךט

 עם לנישואיה הרביעי יום־השנה את 1 1
 בני- של הנאה בדירתם אך ניסים. בעלה,
 תיאלץ בתל־אביב, שבזי בשכונת הזוג,
לבדה. לחגוג ליזה
 בכלא. יושב והאב, הבעל גיסים, כי
ומ נכלא ומשוחרר, נכלא הוא זמן מזה

ישתח- מתי יודעים אין הפעם אך שוחרר,

ל״י אלף 50
 תבע - ביצו״ס
 צעידה של בעלה

 שימוש דע■ זו,
מעצרו בעת בה

 בגלל החוק עם ניסים הסתבך הפעם רר.
 היום, 21ד.- בת ליזה, אשתו. של יופייה

 ירוקות עיניים בעלת מושכת, אשה היא
 ועורה ופני-בובה, ועדין קטן פה מצודדות,

 שתבע בכך נאשם ניסים וחלק. בהיר
 פיצויים, ל״י אלף 50 אשתו של מ״ידידה״

בכלא. הוא ישב כאשר בה ש״השתמש״ על
ליש עלו עליזה, היא ליזה, של הוריה

וליזה צרפת־ספרד, גבול שעל מעיירה ראל

ה1י7 ונל הקרב
 שנה 14 לה מלאו כאשר בטבריה. נולדה
 שלהם. הרומן החל ואז ניסים׳ את הכירה
 ,עיר־ר,ולדתו לדימונה, אותה הביא ניסים

 לה הציע וחודשיים, 17 לנערה וכשמלאו
נישואין.
 לא גם בדימונה, דבש ליקק לא ניסים

שהו צו בעיקבות גורש לשם בתל־אביב,
 בשנת בבאר־שבע השלום בית-׳מישפט ציא

 פרוצה. דיווחי על חיים באשמת ,1972
 סניגורו, שנות־מאסר. לשלוש נידון הוא

 עירעור הגיש לוויט, ישעיהו עורך־הדין
 וצו- זוכה, ניסים העליון. לבי׳ת־המישפט

זמן. לאחר בוטל הגירוש
 ה־ בן ממן ניסים מוכר בדימונה אך

 אותו, רודפת שהמישטרה כאדם רק לא ,25
 הוא ידי־זהב. בעל שהוא כמי גם אלא
השאר ובין מאד, שהצליחה סטייקיה פתח

 קולנוע של חזיתו את בפסיפס עיטר גם
 במעשי- הצליח תמיד לא ואם בעיר. רון

 היתה שהמישטרה מפני זה היה מרי ידיו,
 פריצה שבוצעה פעם בכל בשמו נזכרת

כלשהי.

חשבוגות
חים תו בשפע פ

 בוטיק פתח בתל־אביב כהיותו וד **
 ש־ לאחר נתחסלה החנות אך לבגדים, 2

 במיש־ לחקירה פעמים מיספר נילקח ניסים
 שמישהו פעם בכל נעצר היה בעצם, טרה.
 תל־אביב. במרחב ומכנסיים חולצות גנב
 בעיק־ שוטרים של מירדף אחרי למשל, כך,
נע- יקרים, מכנסיים של גדולה גניבה בות

-*ק
 הסוג מן זוג־מכנסיים גופו כשעל ניסים צר

 חותכת, אומנם, היתה, לא ההוכחה שנגנב.
היו. בכל־זאת צרות אד

 בבאר־ שלווה לחפש ניסים שב כאשר
 נעצר בתל-אביב, הסוערים חייו אחרי שבע,

 בבירת- תנובה של קופה בפריצת כחשוד
 אוהב הוא משלו: דאגות לו היו הנגב•
 יפהפייה אשד, קו ויש החופש, את מאוד
 דבר. לשמוע רצו לא השוטרים אך בבית,
 במעצר,״ ותישאר בפריצה, חשוד ״אתה
לו. אמרו

 הוא עוד. לשאת יכול לא ממן ניסים
 בתלייה, אחת פעם פעמיים. להתאבד, ניסה

 150כ־ במישקל מדליון־ז׳הב בלע ובשנייה
אוש הוא :והיחידה הישירה התוצאה גרם.

 מצבו בשל בירושלים, בבית־חולים פז
 החשד על במישטרה שנפתח התיק הנפשי.
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 אותו אברג׳יל, אברהם״הידיד׳
שבע שעה ליזה הכירה

 אותה אילץ לטענתה, ואשר, בכלא ישב לה
רווחיה. את לו ולמסור כיצאנית לעבוד

 בת היפהפייה ממן ליזההאשד!
 ארבע זה נשואה ,21 ה־

 שניים־שלושה לי מביא היה ״הוא שנים.
״הידיד.״ על מעידה היא ליום,״ גברים

התו ,25ה־ בן ממן ניסיםהנעל
 50 אברג׳יל מאברהם בע

 באשתו־ שהשתמש על פיצויים, לירות אלף
במעצר. בכלא ישב שהוא שעה שלו
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