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ברו □ את ש לי כ ה ב יושבים שאתם לכם, ארו
זכו שולחו מול יוקרתי׳ מועדון ■ •

ומעו לאריחת־ערב הערוך כית
זכו כלי ועליו צחורה׳ בספה טר

 גדולת- אשד. מחליטה לפתע כית.
 לצידו לעבור חייבת היא כי גוף

 אינה הצפיפות השולחן. של השני
 מד, הכיסאות. בין לעבור מאפשרת

 עפעף, להניד בלי ן האשד, עושה
 כובד־מיש- בכל עולה פשוט היא
 לעבור ומנסה השולחן על קלה

דרכו.
 יכול לא העדין שולחן־הזכוכית

 כרע פשוט והוא בכובד, לעמוד
 ור־ התנפצה הזכוכית המשא. חתת

הכוונים. לכל התפזרו סיסיה

 ארו־ במהלך אירעה התקרית
הדוג שערכה חגיגית, חת־ערב

 לידידותיה צנטכר חניתה מנית
 מלאת לרגל אפוקליפסה במועדון

 שטיפסה מי שלה. לבוטיק שנה
 (״גברת מרים היתד, השלחן על

 וחניתד, מרים פוקס. צ׳בוטרו״)
 של בתוכניתם ערב באותו הופיעו
 פיט־ דותן, ודודו כרקן יהודה
ה כל את הזמינה וחניתה פוטיס,
 חברותיה בתוספת הזאת, כבודה

פת■ כן־עמי, תמי הדוגמניות

 שהופיעו אדר, ומיכל מור צ׳י
 ביחד לחגוג בתצוגה, הן אף

 לבוטיק שנה ״כשחוגגים איתה.
 זאת לחגוג צריך אז רמה, בעל

חניתה. הסבירה רמה,״ על במסיבה
 היתה הערב, של החיה הרוח

 שהוכיחה בן-עםי׳ תמי הדוגמנית
 נופל אינו כבדרגית כישרונה כי

 שעעה תמי כדוגמנית. מכישרונה
 השתרעה כאשר הנוכחים׳ כל את
 כשמצלמה המועדון ריצפת על

צלמות־אופנה. וחיקתה בידיה,
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יהודה. שהפיק בתוכנית שהשתתפה אדר, מיכל הצבאי. שירותה את מסיימת לורי כאחיות. נראות
השחומה הצוללת

מישקפי־צלילה. עונדת כשהיא

 באה בן־טמי תמי הדוגמנית
חניתה, ידידתה, של למסיבה

אופטיים.״ אינם המישקפיים חשש, אל

פרידה
יש פעם עוד זה, ה ף*

/ / <  שמואל שאל יומולדתז׳׳ •
 יואל הבדרן את פלאטד־שרון

ב שנערכה למסיבה כשבא שר,
ביפו. כאיים עומר מועדון

עממית
 מסיבת היתד, לא זאת הפעם

 מזוהה שהיה שד, יואל יומולדת.
 את זימן הוותיק, המועדון עם

 להם להודיע כדי למסיבה, חבריו
ו המועדון מהנהלת פרישתו על

 ה- לידיים החדש הניהול העברת
ת, אכי של יותר צעירות מנ א

והגיטריסט האסם של לשעבר הל
טל. אצי

לחו יואל הסביר נרגש בנאום
לש יצטרך לא סוף־סוף כי גגים,
 קובית עולה כמה ראשו את בור
היר התקלקלו מדוע ולדאוג קרח
קות.

 הצ׳אנס את יואל נתן במועדונו
 בו שהתחילו ישראל, אמני למיטב

ל האמנותית. דרכם את
צמד הפרברים, צמד משל:

 ועוד אלברשטיין חווה הדודאים,
ה כי סיפר, יואל וטובים. רבים

במ עממי למועדון יהפוך מועדון
 אליו כשכניסה עממיים, חירים
וכשהוא לאדם, שקל 180 תעלה

 שקל. 330 :בסופי־שבוע יופיע
 ונתן נאומו את יואל כשסיים

 ■להופיע צעירים לאמנים צ׳אנס
 אקס דאוס כמו האורחים, לפני

 מכונה), מתוך אל (מעשה מכינה
השת ועלטה האורות לפתע כבו
בי השכל: מוסר במועדון. ררה
 מוכנה לא עדיין כאיים עומר פת

אחרים. לטובת שר יואל על לוותר

חולו הבוס
כי חגיגית

 שגם ארקין, ג׳וקי חברו, עם מתלוצץ (מימין) שר יואל הבדרן
 תבטיח כאיים, עומר מועדון מהנהלת שפרש יואל, בדרן. הוא

מוסיקה. כתיבת היום עוסק יואל כאורח. הפעם אבל — במועדון נוכחות יפגין
הרפז, אורי הגיטריסט הפרברים, צמד של השני חלקוהראשון הצ׳אנס

ה אוכל דניאלה. שנתיים, מזה אשתו של מידיה בננ
ביפו. כאיים עומר במועדון מתחיל כצמד שלו הבימתית הקאריירה את החל הפרברים צמד


