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 המקום זה 7 לכאן דווקא למה כוסית. לתפוס כדי לכאן קפצנו כדורסל,
בירה, עוד והזמינו השניים סיכמו בעיר,' זול והכי הכי־סימפאטי

 ללא אבל אופנתיים, בבגדים לבוש|ה לכאן, הבאות
 המכונים במועדונים הלבוש את המאפיין הנוצץ, הברק

 מעזים שלא בעיר היחיד המקום .זהו מועדוני־צמרת.
תיקי. הסבירה לבד,' באה כשאני אלי להיטפל

■■ | | ך | ך ן ן ן ך י  מח־ שמיר ישראלה התערוכות מארגנת ן
!■ י י י י י י - מבעלי־ במתנה שקיבלה פרח, זיקה נ

 אשה כל קבוע: מינהג המקום בעלי לעצמם סיגלו בהמיסבאה המועדון.
הלילה. בילוי בעת הטובה להרגשתה שיוסיף פרח מקבלת שנכנסת יפה

ך ך | ך ן מורה יחזקאל, תיקי יושבת |
לבו תיקי בגפה. לבלות שבאת 1 *יי י י #11

 ומגפיים אופנתי סוודר הדוקים, מיכנסי־עור שה
הנשים שאר כמו תיקי, בירה. כוס בידה מסומרות,

 שדרן כספי מתי המלחין גאון,
 המלחין ישראלי, אלי גלי־צה׳ל

 דה- איב האוסגאי בראטר, הגרי
 חבחת אנשי קלפטר׳ יצחק מרדיקס,

 שיפי הזמר סי-ביראס, התקלייטם
 לו שיש — שאולי ורפי תבורי

נו בה ומפגין הזאת במסעדה חלק
 חלק רק הם — אינטנסיבית כחות

 ומבלים לכאן המפורסמים מן קטן
קבוע. כאופן

 עיתונאיות-חנד ובעיקר עיתונאים
ל כאן מבלות ומדורי-רכילות רה

 הבאים והאנשים מזומנות, עיתים
סיכו הרבה שיש יודעים למקום

 כתבת של עינה את לצוד יים
 ר עליך תכתוב שלמחרת ידועה,
ש המאושרים- לאחד אותך תתפול
 ותמרו־ המרוכלים ברשימת נכללו
החברה. מדורי* של כלות

 המקום הצלחת של הארי תלק
 המיסבאה. של בעליה בשני נעוץ

המח טל, יעקב הוא מהם האחד
ש בג׳ודו, ישראל אלוף בתואר זיק

ש שונים במועדונים קודם עבד
 פילו, שלומי הוא השני נסגרו.

 בכל מזלו את שניסה חביב צעיר
 איש-בטחון היה — עבודות מיני

 שד היה טל, אל התעופה בחברת
 ובפאב חאסם בשם אוכל בבית תף

המ בתיאטרון תאורן היה התחנה,
עינבד. חול

ך 11 י 1111 ך החליטו עלמות־חן שלוש 1ל
התיישבו נעים. ערב לבלות 1 ״ *

 כשמבטיהן ארוחת־ערב, והזמינו הנוחה ספת־הטור על
כדי בעיקר הנה באות הצעירות בנכנסים. משוטטים

ד המקום מהצלחת נכבד חלק תנעשי ההיכרות בשפע. לכאן הבאים צעירים, להכיר  נ
קשר יוצרים שהשניים מכך בעת הבצןך ביניהם המתווכים בעלי־המועדון, באמצעות
של־ הקליינטים עם בלתי-אמצעי ״הפכנו לשולחן. משולחן הצעות ומעבירים דיסקרטית

)16 בעמוד (המשך המקום. מבעלי שלומי, התבדח למועדון־שידוכים,״
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הוא דיגלי להנאתו. בירח וגם
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