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:משמאל המקום. לאורחי משקאות והירח הפרוטה במועדון

 ההגשה, אחרי המועדון. לאורחי משקאות מגישה בפעולה, פן דורית
 משנות וחביבים ישנים שירים ושרה הבמה על דורית עולה

בעלה. על־ידי לעבודה נשלחה דורית המבקרים. להנאת החמישים,

שרה רודן רוהנ
ונמצאת
3 0

 מזה החיה הישראלית השחקנית
בארצות־הברית, רבות שנים

הוריה אצל בביקור בארץ, השלישי בעלה עם עתה

 המשקיפים גדולים חלונות החדש. המועדון נראה כךשנאתה שכח
מסביב. וכיסאות־קש מעץ רחבת־ריקודים המארינה, על

המוסיקלית. המעבדת. גם שהיא בן־שפר, ציפי טנגו הרוקדים את מלווה הפסנתר ליד

 עם זמר בתל־אביב למצוא קל א 24
 בהגשת לעבוד שיסכים טוב, קול )

 יותר שקל ייתכן במועדון־לילה. משקאות
 במועדון. לזמר שיסכים מלצר למצוא

 צעירים, אנשים ארבעה נמצאו ובכל־זאת
במלצ לשמש והמוכנים לשיר היודעי

 במועדון־ בארץ, הראשונה בפעם רים.
המרי חוף על זה־עתה שנפתח חדש לילה

 לראות המבקרים קהל זוכה בתל־אביב נה
משק המגישים אנשים ארבעה בפעולה

בזימרה. אמנותית בתוכנית ומופיעים אות
 אדוארדו — שלושה פתחו המועדון את

 עולים שניהם אחימוב, וראובן שוורצמן
 רשת את בארץ כבר שהקימו מארגנטינה,

 מיצי־פירות, להגשת דוכנים של הפרי בית
 ראשי ככלכלן שעבד שוורצמן, פייס. ג׳קי

 ביעל שם פגש תל־השומר, החולים בבית
 ביחסי־ בית־חולים באותו שעסקה שרז.

 השוכן המקום את לה הראה הוא ציבור.
 עוגנות הספינות וכל חוף־הים על ממש

 וכולם מייד, במקום התצהבה יעל מתחתיו.
 שעדיין מועדון־לילה לפתוח החליטו יחד
בארץ. כמותו היה לא

 בעובדה כמובן, הוא, העיקרי לחידוש
 אמנותית, בתוכנית גם יופיעו שהמלצרים

 יעל של המפרך מסעה התחיל וכאן
 שיסכימו נשים ושתי גברים שני להשגת
טוב קול בעלי שיהיו כמלצרים, לשמש

 שרז יעל ידידתה של החדש המועדון לפתיחת הגיעה בחיפה,
 ישר. יצחק הארכיטקט של אשתו ישר, תמר בת־דודתה עם

(מימין). תמי את מנשקת (משמאל) זיוה נראית בתמונה

חד במועדורלילה

 את ולבדר ולשיר הבמה על לעמוד ושיידעו
המועדון. באי

 אחרי דבר. של בסופו אותם, מצאה היא
 יוני לה מסר שהכירה האמנים כל אל שפנתה
 טל, בתה של וידיד זמר־מלחין שהוא רכטר,

 באקדמיה שלומד בחור של ומיספר־טלפון שם
 לגבי טילפנה יעל ״תנסי.״ :לה ואמר למוסיקה

 הסכים רגעים, כמה שחשב אחרי וזה, שדה
 פן, דורית אשתו את הציע ואפילו לנסות,

הלימודית. ובטלוויזיה בתיאטרון־ילדים שחקנית


