
 פיינ־ גייל והרקדנית (באמצע) רותם עדנה
 צפריר. שדמה התפאורה, את שתיכנן ^יש

רבה. תשונות־לב לח והוקדשה גבוהה דמה

שבחסו לאומי, שיבר מיפטלי
מגדו חבירה י1ר1י נמצאים תם
 לחמוס החליטו בישראל, לים

 לחן והקימו חמיסבאות על טרפם
 יבואו כי ומבטיחות משלהן, אחת
עוד.

 השבוע נשתהה הירקון ברחוב
 בתי-המרזה בנוסח מאת, פיסבאה

 הנקראת השמע, המערב של
 אלף מאה של בהשקעה הכרכרה.

 של תפאורה שם נבנתה דולר
 התש־ של תיכנונו שרי מערבון,

צסריד. שלמה אוח
 מטעם שפונה יינן, ק מיכה

 המקום, על באחראי פפעלי־ד״בירה
גבו ברמה היא ״התפאורה :אומר

מסוג בבתי-מרזח בינונית עד הה

ך י  מתחלפות. שהאוסנות <|
*  המיזללות אוסנת היחד. פעם א

 פיזללה קמה רענן עץ בל תחת
הדיס תור הגיע כך אחר שה. ...

הבנ השתלטו כך אחר קוטקים.
 כך אחר טובת חלקה כל על קים

הכסשומטים.
 הפאבים, של תורם הגיע עתה

 מים־ צחה בעברית הנקראים אלה
 שבוע עובר שלא כמעט באות.
חדש. פאב לסתיחת שאוזמן מבלי

 המוסד את מחקים הישראלים
 המיסבאות את וממלאים האנגלי

בהמוניהם.

 בו מופיע והוא כאיים עומר מועדון ע
 העופרים לצמר הזדמנות נתן יואל .

ביפו. במועדונו היו הראשונות פעותיהס

ח ז ר י מ ה
ע ו ר פ ה

 ובעלי הבנקאים מבלים היו כזה
 והזונות״ משולשים ולא החנויות

 חלונות צויירו הקירות אהד על
 בעדם. המציצות משים בתי-פלון

 בית־סוהר כחלון בנוי אחר קיר
המשמש חלון גם יש סורגים! עם

אור ויש לעתיקות, כתלון-ראווה
 כאילו המובילות מדרגות עם ווה

 שמעל השב האירוניה מלון. לתוך
אמי בית־מלון נמצא הזה הפאב

תי.
באימה עליך מביס אחד מקיר

מבובויס
היופי למלכת נבחרה

 קצב רונית מרוקנים ענקיות בירה כוסות שתי
 י״א, תיכון תלמידת רונית מאורחי־חמקתז. ואחד

בעיר. המסיבות בכל ונראת רמת־גן־גבעתיים של

 שהוא לבית־הנזחזז, שער־הבניסוזבייקון מערבון
 מהמער דומים שערים של מדוייק תק

יוס־הולדתו את שחגגה רותם, עדנה הדוגמנית השער: במרכז הפרוע.

שאור ענק, צבי של שוזזלץ ראש
 הראש את מטרים. בחמישה כו

 במחיר מקנדח, ישר הביאו הזה
 עתיקים, רובים דולר. 2000 של

 עתיקה ומשאבה סוסים פרסות
הקירות. שאר את מקשטים

 למערב נאמנה היא אף הסניסד.
פאב בסיגנון היא החזית הפרוע:

 ה בחיפה. והמועדון הקמנה
 כירכרות במקום להשעיל מבטיח

 פבתי-המלון תיירים שתאסופנה
 זקן אינדיאני הירקון. רחוב של

 התפריט. על ויישען בחוץ יעמוד
 סר יסתובבו המיסבאה ושסביב

סים.

ה של הטובה בתקופה במערבון
ודל כיכרות עם הפרוע, מערב

נכ תמיד שבעדן מתנפנפות, תות
השריף. נם

 עמר בעבר ניהל קיינן מיכה
תל־אביב מיסעדת את שאולי רפי

 טהרה על יהיה מלו המזון
 דד רמת לפי האמריקאי. התפריט

 הייתי השבוע, שטעמתי אוכל
 יותר להתרכז הבאים לכל מציעה

 ואולי — המעולה הבירה בשתיית
הכוונה. בעצם זוהי

המער־ בסירמי כמו ממשבסוס נמו
מנהלת־ה־ שרועה בונים,

הגבר. של בזרועותיו מושקוביץ אורית חשבונות

 תך באלנו רקדנית פיינגולד, גייל :מימין בתמונה
 מרב שלא גייל מערבונית. בפוזה בדולפינריום, מימי

לבילויי! תומן את מנצלת החורף בתקופת לעבוד

גל נידה


