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ע 1ק1 י1ג 1■ ע ה־ היועץ חקק, גאז ך
י 11\11 י ^ י י י מיסעדת של קולינארי י

 על־ אומץ גאזי קבב. שיפוד לפיו מכניס המישפחה,
היו אף מחבריה שחלק התל־אביבית, הבוהמה ידי

 אותם האכיל גאזי המיסעדות. בעיסקי שותפיו בעבר
 בוויסקי אותם והשקה הגבלה, ללא בשר במעדני
 עליו העידו לב־זהב,״ עם בחור הנא ״■גאזי משובח.

המיסעדה. פתיחת את עימו לחגוג שבאו הרבים, חבריו

 בא טליה, מרעייתו, להתגרש :העומד דיין, אודיהצנוע אודי
זוסמן. עדנה חברתו־לחיים, בחברת לפתיחה

 אביו, על פרק בעיקבות ציבורית שערורירה לאחרונה שעורר אודי,
המצלמות. מעין להתחמק היתה דאגתו עיקר קצר. זמן במסיבה שהה

 בעיצומה. היתה שימחה ^
 ביטון צ׳ארלי חבר־הכנסת 1 י

 כיד־המלך, עמוסי־בשר מגשים נשא
 הבוהמה מיטב כמים. זרם הוויסקי

 חגיגי, במצב־רוח התל-אביבית,
 גאזי של ידידיו כל ושתתה. אכלה
וליהנות. לבוא הקפידו חקק

 אחרי-ח- וחצי 12 בשעה לפתע,
 החליטה המישטרה, הגיעה צות,

 מנו־ את מפריעה הזאת שהשימחה
ה את לפזר וציוותה חת־השכנים

חגיגה.
 הפתיחות אחת לסיומה הגיעה כך

 תל־אביב שידעה מוצלחות היותר
 המיסעדה פתיחת האחרונות, בשנים

 צפונה עבר פשוט כסית המישפחה.
 לפני השלישי ביום אחד, לערב

שבוע.
ה של הקולינארי היועץ חקק,
מ עוד הבוהמה עם התיידד מקום,

 איכז־ לא אלה בכסית. שיבתו ימי
 מלא, בייצוג כמעט הגיעו בוהו,
 איש־ מוישל׳ה כסית בעל כולל

כסית.
להתח האוהבים הבוהמה, אנשי

לעצמם אימצו החברה, בשולי כך

הצוחק צ׳אול־
 המקום, מבעלות אחת של בתה את מנשק מרומם,

נתן. אייבי :משמאל בתמונה בן־דויד. סימה

נעואר הבל
שפחה בחי

מסוכ בעבר שהיה חקק, גאזי את
 גילו מהם רבים המישטרה. עם סך

זהב. בחור בעצם שהוא

עו- הוא חוגג, חקק שגאזי ך*
 היה לא מי גדול. על זאת שה ״

הציבור, שיכבות מכל אישים שם?

 גאזי כשנשאל השיפודים. מיטב
ה העיר, כל את מאכיל הוא מדוע
א שאני ? אשכנזי אני ״מה, שיב:

 ״י כשמזמי־ במיזרח, אצלנו, ? כסף קח
 !״הלב מכל מזמינים אז — נים

 בכתב־ידו הוסיף קראוס שמוליק
 שם את הנושא הגדול, השלט על

חש על כולו ״התפריט המיסעדה:
 הכריז, ביטון צ׳ארלי הבית.״ בון
 לרא- חקק גאזי את מציע הוא כי

א־ ויצזר, אריאלה שוודהעירייה.

 מרקד כאילו ליפשיץ אורי חציירהמרקד ליפשיץ
 יושב משמאל הכסא. על בישיבה

 קראום. שמוליק של אחיו קראוס, צדוק ומימין צרפתי, אשר השחקן
בתל־אביב. ובמועדון ביפו במיסעדה גאזי של שותפו בעבר היה ליפשיץ

בער בחגיגה שימשו ושמאל ימין
עו ומאיר זך נתן המשורר בוביה.

 ספן- זקס, אריה הפרופסור זיאל,
 וחבר־הכנסת נתן אייבי השלום
ו שמוליק האחים ביטון, צ׳ארלי

 זה מדברים שאינם קראוס, צדוק
 שבא שלמה בירון, דן זה, עם

 א־ש־כסית מוישל׳ה דיין. ואודי
 במתנה לגאזי הביא הממדים גדול
 נ־0מה אחת וכוס קטן־קטן, סיר

ישלו. המפורסמת גרייה
המוסי אמר פה,״ שכולם ״ברור

 ממש הוא ״גאזי לוי. זוהר קאי
ל שעוזר כמי ידוע הוא שלי. אח

רחב.״ לב לו יש צרה. בעת כולם
 מחבריו חסך לא באמת גאזי

 עצומות בכמויות בשר מעדני דבר.
ב־ שקינחו לחבר׳ה, ככיבוד הוגשו

 יעל השחקנית של הציירת חותה
 המיסעדה, קירות על ציירה אביב,

כמובן. לגאזי, כמתנה
 עמוס של היעדרו כאן הורגש

 הנמצא גאזי, של הטוב חברו קינן,
ב מיסעדה היתר. לשניים בחו״ל.

ש ליפשיץ, אורי עם בשותפות יפו
 המיס־ המישפחה. היא אף נקראה

 מאוד, קצר זמן בתוך נסגרה עדה
ל קינן עמוס נוהג היום עד אולם
במיסעדות. גאזי עם בקר

הצהו הצוללת מועדון כשנפתח
 אורי קינן, שותפים היו שבו בה,

 לקחו הם קראום, ושמוליק ליפשיץ
נה הזה במועדון כשותף. גאזי את
 וקציני בוהמה אנשי להסתובב גו

 במהרה התיידדו אשר בכירים, צבא
נסגר. זה מועדון גם גאזי. עם


