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 בחור שהוא טל, יענק׳לה הם.
ל דואג מיוחד, באופן סימפאסי

שיר ,כדי פרחים, לנשים חלק
 זד,ו בי טוען הוא טוב״. גישו

 שבו בתל־אביב, היחיד המקום
 בן- ללא צעירות להיכנס יכולות

 ומבלי מיותמות להרגיש ולא זוג,
 אותן. יטריד לא שאיש

טל: סיפר
 אני לבד, הנה שבאות לבחורות

בחו אם במיוחד. אישי יחם נותן
 להושיב דואג אני לבד, היא רה

 ומשוחח יושב טוב, במקום אותה
 כעבור חברה. לה מספק איתה,
 החבר את מביאה כבר היא שבוע
 ומנסה בחור ניגש אם לכאן. שלה

 ממנה מקבל ואני איתה להתחיל
או ושואל אליו ניגש אני רמז,

להיט מתבייש לא הוא אם תו
 ברוח כמובן הכל — לבחורות פל

ש לי רומזת הבחורה אם טובה.
 מסויים מישהו להכיר רוצה היא

 את עושה אני במקום, שראתה
 זה אחרי המסר. ומעביר השידוך

 כמו זה אצלנו בעצמו. הולך הבל
לארץ. בחח במועדוני־יוקתז

ביקורת
בכניסה

כשמישהו ״המיסכאח״, ף
 מישפחתית, שמחה איזו חח ■■

 כל יום־נישואין׳ או אום־הולדת,
 בשבוע לשימחה. שותפים האורחים

 גב- מיקי המלחין כאן חגג שעבר
 בחירת- עם נישואיו את ריאלוב,

ב זרמה והשמפניה מיכל, ליבו
האורחים. לכל מים,

 נכה־מיל- הגה הגיע שבוע לפני
 לבחור, חברתו. עם קטוע־יד חמה
 היא יונדהולדת. יום באותו היה

 רד שהיא לי, ואמרה אלי נגשה
 ואינה שלה החבר את לשמח צה

ל הבאתי חיש־מהר איך. יודעת
 בקבוקי־שם- כמה שלהם שולחן

 לו ונתתי הבית, חשבון על פניה
הבקבוק. את לפתוח

 מבין כלא המום, שהוא כשראיתי
ב שקראתי לו הסברתי קורה, מה

 וצריך יום־הולדת לו יש כי עיתון
שהי ההבעה את זה, את לחגוג

 ימי כל אשכח לא בפנים לו תר.
חיי.

מ שונה ערב כל בהמיסבאה
 יכול לא אתה פעם, אף קודמו.
 ערב כאן. יקרה מה מראש לנחש
 בת־זוגו, עם מוכר לא נכנם אחד
 הוא אם ושאל שלומי אל ניגש
להנ ולנגן לפסנתר לגשת יכול
רשו את נתן כמובן שלומי אתו.

 הפסנתר ליד התיישב הבחור תו,
ה השעות עד הערב, כל ובמשך
 ממנו. ירד לא הלילה, של קטנות

 ארץ־ישראל-יפה. שירי ניגן הוא
 הצטרפו ערב באותו הנוכחים כל

 על זרקו שרו, הכללית, לאווירה
 אותו אחד. כל שקל 100 הפסנתר

 שהושמו לירות, 32,000 נאספו ערב
כתרו מכן לאחר וניתנו במעטפה

בדלת. וזקש למבצע מה
 ה־ בעל1 הידוע, דיגלי של החבורה

 בימית, שהיתה המפורסמת דיגליח
מיו באופן שאוהבים אנשים הם
כש ארץ־ישראל. שירי לשיר חד
 שרים הם בערבים, כאן נמצאים הם

 כאן התלהטה אחד ערב ושרים.
הוש ברקע מיוחד. באופן האווירה

הת האווירה קאונטי, שירי מעו
 שרד החינניות, והמלצריות חממה

 עלו התאפקו. לא סטודנטיות, בן
ומפז מרקדות והחלו הבר על

אלי מצטרף הקהל כשכל זות,
 קצובות. במחיאות-כפיים הן

 טל. יענק׳לה כאן, עד
 למתת הזה, במועדון האווירה

ביו המצליח היום שהוא העובדה
 בניגוד בפשטותה. מצטיינת תר,

 המתפארים אחרים, למועדוני-לילה
תמ לא מועדוני־צמרת, שהם בכך
 הפזד החיצוני הברק את כאן צא

 שהן, מפוצצות תלבושות לא ייף,
 פרוות לא מעמד, של סמל כביבול,

גב של מהודרות חליפות-ערב או
 בלבוש החבר׳ד, באים לכאן רים.

פשוט.
 חליפה מחייב לא שלי ״המקום

כדי תעודת-חבר צריך ולא ועניבה,

 העניין את מבהיר כאן,״ להיות
 אפילו באים -אליי פילו. שלומי

להת שרוצים בג׳ינס סטודנטים
ללי ולחזור כאן לשתות אוורר,
וה זולים, הם המחירים מודים•

 האווירה את אוהבים סטודנטים
כאן.״
ב שלומי עצמו מצא פעם לא

כלל. לכך שיתכוון מבלי שדכן,
:שלומי סיפר ,

ובי אלמו לבאן בא אחד ערב
נחמ בחורה על לו שאמליץ קש
נכ איתי, מדבר שהוא איך דה.
ב סימפטית, בלונדית למקום נסה
האל של גיל באותו בערך גפה,
 רגע. שימתין ממנו ביקשתי מן.

 ר איתה דיברתי אליה, ניגשתי
 הערב בסוף אמונה. את רכשתי
 להכיר יבול אני אם אותה שאלתי

 את לה נתתי נחמד. מישהו לד,
 אחד ערב שלו. הטלפון מיספר
 שניהם את ראיתי כבר מכן לאחר

 שלי, במיסבאה ומבלים יושבים
ש להם הבטחתי שבוע וכעבור

 כאן, להם עושה אני החתונה את
לו יכולים אנחנו עכשיו בפאב.

 הוא הזה שהמקום מלא, בפה מר
נהדר. מועדון־שידוכים

להי יכול אחד כל לא למסבאה
 אד מכירים שכולם יענק׳לה, כנס.

 עומד בג׳ודו אלוף־ישראל בתור תו
לפע הנכנסים. את ומסנן בפתח

שי מיני בל הנה מגיעים מים
 חן מוצאים שלא ואנשים כורים

 אומר פשוט יענק׳לה אז בעינינו,
ר ולא חברים מועדון שזה להם  נ

 קרה לא עוד להיכנס. להם תן
ב להשתמש נאלץ שהוא היום עד
בג׳ודו. שלו ידע

שלומי. כאן, עד
אנ סטודנטים, רופאים, הרבה

מב על אל של צוותי־אוויר שי
 יכולת אחד חם בערב כאן. לים

 באד נכבדה מרצה אפילו לראות
 השולחן על יושבת ניברסיטה

 בחופשה חיילים גם חופשי־חופשי.
לפעמים. כאן תמצא וקיבוצניקים

המתחריס
באים

 ביותר המענייגת תופעה ך
 מועדוני- בעלי שמרבית היא, י י

 הזה במקום בחרו המתחרים הלילה
 שלהם. הפרטי כמקום־הבילויים

ב מועדוניהם את סוגרים כשהם
 לתפוס הנה מגיעים הם לילות,
ולל החבר׳ה את לראות שלוה,

מו בעל ניצחת, רפי כוסית. גום
מוע בעל שר, יואל רפים, עדון

 איש עברון שאול כאיים, עומר דון
ה הפאב בעל ושמוליק הקיוסק

 כמעט אורחים הם שמו את נושא
הלי של הקטנות בשעות קבועים

לה.
 גפן אייל לשחקן בת כשנולדה

 ראו הם רובינצ׳יק, אורית ולאשתו,
 שימחתם את לחגוג כסיבעי זאת

 בגי- כמו חשים שבה בתמיסבאה,
בית.

 ערכה דיסנצ׳יק בתיה הדוגמנית
 כששחקני- יום־הולדתה. את במקום

ניצ תל-אביב מכבי של הכדורסל
ב רצו האנגלית, יריבתם את חו

 נצחר את לחגוג ספונטאני אופן
בהמיסבאה. נם

 ב- אלוף־העולם לארץ כשבא
 לו ערך רוסקה, ויליאם ג׳ודו,

שהוז מסיבה, בהמיסבאוז יענק׳לה
 ב־ אלופי-ישראל כל אליה מנו

 יונה ביניהם השנים, כל של ג׳ודו
 האלה החברה ברוך. ויעקב מלניק
 בירה, של נכבדות כמדות חיסלו

 כש־ הערב את סיים ואלוף־העולם
 האלכד הנוזל של ליטר 8 בקיבתו

חולי.
 לקחת ורציתי שבאתי מקום ״כל
 שהוא לי אמרו ידיי, תחת אותו

 מתוודה לי,״ כדאי ולא מקולל
 האסם עם גם היה ״כך שלומי.

 — לקחנו התחנה את והתחנה.
 — ואני ברוזה דייוויד גפן, יונתן

 אנשי־רדיו׳ מיני כל לשם הבאנו
המקום. את והרמנו
ש מה כל המיסבאו/ לגבי ״גם

 קיימתי.״ — הפתיחה ביום הבטחתי
■ גל נירה

של המלא האישי הווידוי

דזזו הוווו
חא־ננוו־גנט־ח

 אורית היתד, העדים דוכן־ ל **
 למרות גדולה. הפתעה ארביב ?

 במיסדרוגות סיפרו שמפר,-לאוזן
ה האינטליגנציה על בית־המישפט

 בבית- שלמדה כך על שלה, גבוהה
 שהבעת הרי מחוננים, לילדים ספר
 חסרות-ההב- ועיניה האטומה פניה

רוחניות. של רמז כל הכחישו עד.
נח כאשר דוכן־העדים, על אבל

 דבורין, פנינה התובעת על־ידי קרה
 לגמרי שונה אישיות אורית גילתה

 נשמעה היא לעין. הנראית מזו
 ב- שגדלה הילדה ומתחרטת. כנה

 ר עבריינים מוקפת שכונת־עוני
 ר מסומנת עברית דיברה פושעים,
 שחצנות הפגינה לא היא רהוטה.

בחוכ ענתה היא בכיינות. לא ואף
 שאלותיה על בלתי-מתחכמת מה

 ניסתה ולא התובעת, של החריפות
צדקת. עצמה את לעשות

ילדה
פגיעה _

 הגגנס- עוד היתד, לא פתע, ך
 שהודתה למרות הנוראה, טרית *
 השר את שליוותה הנערה היא כי

ול קרן־אור לשוד בדרכם דדים
 הפכה היא שם. שעבד השומר רצח

 עד נאמנה ואוהבת, פגיעה לאשה
 היא אביטן. הרצל לאהובה, הסוף

 שהוא מאמינה עודנה כי הדגישה
 ברמת־אביב, בל״ל בשוד חף־מפשע

 מהכלא. בבריחתו לו עזרה גם ולכן
לע מוכנה היא כי הצהירה, היא
הפ בעיקר הרצל. עבור הכל שות
ה לבנה ורוך אהבה אורית גינה
קטן.

 םםםל־הנאשםים על ישבה היא
ל הניחה ולא בזרועותיה, כשבנה

י ו נ י נ ת  בחודש כבר ודתה אורית, נעצרה כאשרא7נ
 עליה עבר ההריון כל להריונה. השלישי

 אמו עס להשאר התינוק יכול שנתיים גיל עד ישם. נולד והתינוק בכלא,
 אחותה דודתו, של ברכיה על הבן :בתמונה לעזוב. עליו ואחר־כך בכלא,

שוסרת. לידה בית־המישפט. בדיוני הפסקה בעת (מימין), אורית של

 אורית אין בנה, נולד מאזובן אמא
ל אפילו ממנו להיפרד מוכנה

להביא ממנה למנוע ניסו כאשר רגע.

 החזיקה הדיון במהלך בכלא. שערוריה ערכה המישפם,
רס אוהו וליטפה לו נשקר, בזרועותיה. התינוק את
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