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שריד, יוסי ח״כ מחזיקהמעוך בלון1
 עם למיסעדה שבא

לשוחח שהתעקשו ידידים ישבו לידו דורית. אישתו,

 לבבי במצב״רוח בא הוא אן פוליטיקה, על עימו
 להבטיח רצה לא איש המאכלים. על לדבר ורצה

לחברי־הכנסת. קבע למקום תהפוך שהמיסעדה

3 .״״״:ד־/ג• הליכוד בלון
עיריית- ראשות על שהתמודד מי מצא, יהושע

 שחולקו הבלונים, והפסיד. קולק טדי עם ירושלים
 חיוך להעלות הצליחו לחברי״הכנסת, הארוחה בתום

אמר. הניף," את רואים שלא ״חבל פניהם• על

 של הכדורגל נבחרת של ההפסד
 ריגש לא סקוטלנד לנבחרת ישראל

 שהגיעו העובדה גם במיוחד. אותי
 סקוטים אלפים כארבעת לארץ

הש במישחק, לחזות כדי נלהבים
 מה כל למדי. אדישה אותי אירה

 היה באמת איפה הוא אותי שעניין
 למי המישחק. בזמן סטיוארט דור

 סטיוארט, רוד מיהו יודע שלא
 אחד שהוא להסביר רק רוצה אני

 ביותר המפורסמים הרוק מזמרי
 הסקוטית לנבחרת המשמש בעולם,

 תל- למכבי משמש דיין שמשה מה
 שרוד לי סיפרו הסקוטים אביב.
 הסקוטית הקבוצה על שרוף ממש

שלה. מישחק אף מחמיץ ושאינו
— 212 _ _ _

 בעולם הופעותיו את מארגן ״הוא
 פעם הקבוצה. למישחקי בהתאם

ה־ כאשר בלום־אנג׳לם שהה אחת

 טיל־ ורוד באנגליה שיחקו סקיטים
 כדי באנגליה, מנהל־עסקיו אל פן

 לי. אמרו המישחק,״ למהלך להאזין
 •א ה בארץ, נמצא אחוז מאה ״הוא
 ומיש־ פאה עם אינקוגניטו בטח

 אותו ״ראיתי לי. אמרו קפיים,״
 כמה עם שותה המישחק לפני בערב

 בתל- מבתי־המלון באחד סקוטים
 נכין אהד. סקוטי לי נשבע אביב,״

 אני אך שתוי, היה הזה שהסקוטי
 והתחלתי ברצינות, אותו לקחוד

 כל סטיוארט. אהרי היסטרי בחיפוש
 כי לי הודיעו הגדולים בתי־המלון

 הספורט כתבי כל פה, איננו רוד
 אותי, להרגיע כן גם ניסו והפופ

רוד כי לי נשבעו סקוטים כמה אך

 אותו ראיתי לא אני כאן. היה
ב ביותר הגבוה בבניין @161•

 נפתחה קומות, 22 בן ירושלים,
ירו בשם חדשה מיסעדה השבוע
 את הטרחתי ואני מעלה, של שלים
 לראות כדי הבירה, לעיר עד עצמי

 בקומה הירושלמים. חוגגים איך
 בדיוק שעה באותה התנהל 20ה־

 מן נציגים אירחו שבו קוקטייל,
נצי במשותף המערך ומן הליכוד

ה האמריקאי, הקונגרס של גים
 הפוליטיקאים אצל בארץ. מבקרים

 היו במיסעדה אך אחד, אף היה לא
הסקו פוליטיקאים הרבה

 בוקר כל המתחילים העליזים, טים
 אמרו בירה, של כוסות כמה עם
 אך קמצנים, שהם נכון שזה לי

$ 8 עניים שהם בכך זאת תרצו 3

 היחידי הפוליטיקאי היה קולק טדי
 האמריקאים, עם לקוקטייל שבא

 תמר קורפו, חיים רבין, ויצחק
ב כבר התחילו מילוא ורוני אשל

 אליעזר אצל החגיגית סעודה
 ה־ את המנהל ריבלין, (״לייזי״)
€ החדשה מיסעדה ל למה • £
 אותי שאל ן ארוך אף יש יהודים
 יש ״כי מיד: וענה אחד, סקוטי

 לא זה אוויר.״ הרבה בארץ לכם
 הצחיק זה אך אותי, הצחיק כל־כך

 העבודה מיפלגת נציגי #610׳ אותו
 יוסי למיסעדה. שבאו הראשונים היו

 חשבי רבין ויצחק ברעם עוזי שריד,
 באי אז אך הרוב, יהיו הם שהפעם

 מרדכי קורפו, חיים מילוא, רוני
 להם והראו מצא ויהושע ציפורי

המורים יותר. לאכול אוהב מי

ה1״1ן(1 1111111 ישראל של אשתו מור, וונדי הדוגמנית היא !
עמדה וונדי הלבנה. הגלריה מבעלי מור, 111 ■111 111111\

 לכמה משקאות לקחה אלא במקום, עבדה לא אך הבר, מאחרי
 להתבונן במקום הפעם למקום. שנים שליש לחגוג באו אשר מידידיה,

לשכנים. שהפריעו דיסקו, ריקודי האורחים רקדו תמונות בתצוגת

מישרד״החינוך, מנכ״ל שמואלי, אליעזר היוחינוכי זוג
הטל שדר של אישתו יבין, יוספה ליד שישב

שולחן. אותו ליד ישבו שמואלי גאולה וגם יבין גם יבין. חיים וויזיה


