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 בחגיגת היפה ארץ־ישראל 1 י שירי ושרו שישבו אורחים ף

 ידעו לא הסליק, למועדון השנה
 שלא כמעט המוצלחת שהחגיגה
 ,9 לשעה הוזמן הקהל התקיימה.

 בשעה למעשה החלה החגיגה אך
בשכ שוכן הסליק מועדון .11

תוכ והמסיבה צוותא, למועדון נות
ש הגדולה ברחבה להיערך ננה
 ערב באותו המועדונים. שני ליד

ו טוב, ההצגה בצוותא התקיימה
ה מבעלי ביקשו צוותא מנהלי
הופעות את יתחילו שלא סליק

ההצגה. שתסתיים לפני הזמרים
וי לא למסיבה שבא הרב הקהל

 וכך ,11 השעה עד והמתין תר,
אח לחגוג צוותא שחקני גם זכו
 המסיבה של קיומה ההצגה. רי

ה אחד כאשר בספק מוטל היה
נל קליצ׳כסקי, יורם שותפים,

 שלמה אחר, ושותף למילואים, קח
 דבש. לירח ונסע התחתן וכסלר,

 בדפוס. התעכבו ההזמנות אפילו
 יורם טוב. הכל טוב סוף אבל

מ חזר ושלמה ממילואים שוחרר
בזמן. הדבש ירח

 הזדמנות לי היתד! לא מזמן כבר
 כמו ארץ־ישראל שירי על להתרפק

וה הדיסקו כל אחרי זה. בערב
 ימות בכל מורגלת אני שבהם רוק

 לקצת ממש התגעגעתי השבוע,
חסרה• היתד, לא וזו נוסטלגיה,
ל השנה יום לכבוד המסיבה

מסי לשתי בעצם התחלקה סליק
המו בתוך התקיימה אחת — בות
 בפנים בחוץ. ברחבה ואחת עדון

 ואשתו ליבני יצחק הצטופפו
 רכקה׳לח כיכר, שאול אתי,

 ראוכן־שפר, השחקנים מיכאלי,
 אנשים של וחבורה רייזי, דכ

בשעותיהם לשיר האוהבים יפים

 ניצב וישינסקי שלמה הקאמרי תיאטרון שחקן 0 •
סבידור, ענת למטה העברי. החייל בובת ליד

גולדנצוויג. יצחק עורך־הדין חברה, עס הכנסת, יושב־ראש של בתו
 בשיר שהתפרסם בן־חור, עודד הזמר של אחיו הוא

 והיום מיקצוע החליף שאחיו סיפר ליאור עולם. אדון
ארצות־הברית. במיאמי, תרבות לענייני קונסול הוא
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במיקצועו, סוחר שהוא ליאור, המתולתלת. אדם זמירה

 הידוע י ריגל ביניהם — הפנויות
 את ורכש לתל־אביב שעבר מימית,
נתן. אייכי של דירתו

 ליאור חבריו עם יחד דיגלי,
 הזמר של אחיו שהוא כן־חור,

 כקונסול המכהן חור כן־ עודד
ב פצחו במיאמי, תרבות לענייני
ו נוסטלגיים, ישראליים שירים
 הזמר כאשר גם להפסיק סירבו
להפ ויצא לשיר הפסיק זר דודו

 הערב, למסמר שהפכו החבר׳ה, קה•
בשי נזכרו לפסנתר, נזקקו לא

וב ההם, הימים מן יפים רים
 גם לשיר. המשיכו ביין ליבם טוב
 ויצאה התאפקה לא ליבני אתי

האורחים. אחד עם טנגו במחול
 יו״ר של בתו סכידור, ענת
הבי לא סכידור, מנחם הכנסת

 את אבל למסיבה, אביה את אה
 יצחק עורו־הדיו שלה, החבר

 ״כתבו הביאה. היא גולדנצוויג,
 ואילו שקר.״ וזה שנפרדנו עלינו
 של ״כשאמא בצחוק: העיר יצחק
 את שעזבתי בעיתונים קראה ענת
 בטענות.״ אלי באה היא שלה, הסת

 צמוד־צמוד שהם אישרו השניים
ביחד.

 יין ושתו שרו שבפנים בעוד
הת סטוק, על-ידי בנדיבות שנתרם
 אופרה בחוץ הבימה על רחשה

 שוטף גשם שירד למרות אחרת.
הא התחממו הורגש, כבר והחורף

 הצעיר המלחין של לקולו נשים,
 בשעה לבימה שעלה מרה, גיא

 היום עד ידוע שהיה גיא, מאוחרת.
ה את הקפיץ השקטים, בשיריו

ב שירים מנגן החל כאשר קהל
 הרבה ראיתי רוק־נ׳־רול. נוסח

 קמו להתאפק. יכלו שלא צעירים
ל רוקדים והתחילו השולחנות מן

 שהיא גיא, של אמו הרוק. צלילי
בו ומנהלת עצמה בפני חתיכה

 והת־ האורחים בין הסתובבה טיק,
בבנה. גאתה
 באפיסת הייתי כבר בלילה 2ב־

המשי עוד החוצה בדרכי כוחות.
 את ולהוציא לשתות החוגגים כו

גרונם•

 למעלה מתבוננת מיכאלי רבקה׳לה השחקנית־בדרניתלמעלה
שיעו — החדשה תסרוקתה .את מציגה בעצם אבל

רז ו־רזהסתיימה עצמה המסיבה מעלה. כלפי אסוף ישר ר ר ס ר*ררזר־ ר־י
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