
 ניצבות ש״ס ברחוב לבית בכניסה
 ענק בובות שהן הבית דיירות

חורבה, שהיה הבית, המלצרים. עם המתחבקות חיות

 חלונותיו ועל הישנה תל־אביב בתי בסגנון שופץ
 קומות שלוש כולל הבית פרחים. אדניות ניתלו

מעורבים. בסגנונות המרוהטים מיפלסים וארבעה

 קסום עולם אוהבים אתם ם
■  נועד הזד. המקום אגדות, של י

 שאתם לעצמכם תארו עבורכם.
 במטעמים ליבכם וסועדים יושבים
 טרזן החלון מן מזנקים ולפתע
מת קאובוי, נכנס הדלת מן וג׳ין,
 אשה עם מפלרטט הבר, ליד יישב
מצל בסטירה לבסוף וזוכה נאה
 הרע הטוב בסרט כמו ממש צלת

 יושב העליון במיפלס והמכוער.
דבר, לו איכפת שלא דייג, לו

 מוסיקלית, בצורה לך מוגש הוא
מא כאן מתרחש חדש. גל כרוק

 ותיזמורת פאב תיזמורת בין בק
־־ - ;חסידית.

 מתרחשים האלה החלומות כל
 ברחוב הבית שנקרא חדש במקום

 אוף־ברודווי, בסיגנון שנבנה ש״ס,
 בית- מיסעדה, של שילוב שהוא
 הרגשה לי יש ותיאטרון. קפה

 להעמיד הולך הזה המקום כי
הוא שבה נווה־צדק, שכונת את

 להשקיף ניתן שממנו אר־דקו,
 ב־ התחתונה. בקומה הנעשה על

עליו בימה ממוקמת נוסף מיפלם
והפ מופעים יתרחשו שעליה נה,

 כולה בנויה קומת־המרתף תעות.
 ש- קטנה, בימה :כמרתף־תיאטרון

 איש־ וכסאות. שולחנות מלפניה
 קיר שם בנה לבב צבי התפאורות

 שמצא ישנים, מחומרים אמנותי
בקיר. אותם ושיבץ בנווה־צדק,

באווירה הוא המקום של הסטייל

ל1!ד  (בתמונה המשקאות בר ליד ךיי|1ך| *|'11ג|
\ ^# לה לה מתאמנת מימין), י1*■'*■ 1
כחלק דה־יונג, מריקה בת־שבע, להקת רקדנית נאתה

התחתון המיפלס משמאל: בתמונה הערב. מהצגת
 בר שבקציה כמיסעדה, משמש קומה אותה של

עתיק. בסיגנון הוא גם המעוצב נוסף, משקאות

המקום. של התיאטראליות
 שנכנס שאדם כך, בנוי ״המקום

 נכנם הוא כאילו ירגיש לתוכו
דודיך. אומר חלום,״ לתוך

ר הם המקום בעלי אי  אחבד, מ
 אבירן, ויקי רוטשילד־פאב, בעל
 של יחסי־הציבור איש שהיה מי

בלונ מלון ומנהל חברת־תקליטים
דון.

 הצייר הוא הפרוייקט אדריכל
 ומעצבי-התילבושות אלוני, רון
 שטדנפלד משה התפאורן הם

המנה שרחש. ניצה והאופנאית
 אדיידי■ יעל היא האמנותית לת

שטרן.
 המטבח ממעדני שטעמתי אחרי

 שאניני הרגשה לי יש המשובח,
סיפוקם. את כאן ימצאו וחיך טעם

 בדג לו משחק והוא בידו חכה
 בר-המשקאות ליד נידוג. עתה שזה

 זוג פנטזיה כמתוך להם רוקדים
 וכלה חתן קלאסי, באלט רקדנים
כ האורחים בין סובבים נרגשים

 שקיבלו הצ׳קים את סופרים שהם
לחתונה.

 הבית, דיירות הן ענק בובות -
 מהן ואחת החבובות את המזכירות

מו האוכל באמצע גברים. זוללת
היה. כלא ונעלם ערפד לפתע פיע

- בתפריט להסתכל צורך אין

 1 מם׳ הבלויים לאיזור ממוקם,
בתל־אביב.

 בהשקעה ששופץ היפהפה הבית
 שלוש כולל דולר, 220.000 של

 לכל מיפלסים. וארבעה קומות
 קומה משלו. וסיגנון אופי מיפלם

סבי כבר-משקאות, משמשת אחת
מ לרקוד. ניתן שבו פאטיו בו

מעו צרפתית מיסעדה יש שמאל
 בסיגנון משלה, בר לד, שגם לה,

עתיק.
בסיגנון בנוי העליון המיפלס

שי מין ויוצרת שוטפת תרבותית
 על וחושניות. רומנטיקה של לוב

 ישנים, פוסטרים תלויים הקירות
ה אינטימיות ישיבה פינות שתי

 ורומנטי עתיק בסיגנון מרוהטות
להתבודד. לרוצים ממתינות

 אבי עומד המשקאות בר ליד
שי המפרסם משורר פלדשטיץ,

 הוא ותחביבו ספרותי, במוסף רים
 הבר חריפים. משקאות עירבוב

בארץ. הטובים מן הוא שלו
 רו־ אריק המוכשר המוסיקאי

ד  למופע מוסיקה במיוחד כותב לי
 הגל סיגנון עם המשולבת באלט,
את יוצר הסגנונזית עירוב החדש.

כספי, רונית הדוגמנית היאהסיגריות מוכות
שבפוס הדוגמנית את המחקה

 עיצבה שלה המיוחדת התלבושת את הקיר. על התלוי העתיק טר
המקום. מנוף חלק היא הסיגריות מוכרת שוחט. ניצת האופנאית

ותיאטרון מיסעוה קונה, שר שיסב קם בנווה־צדק

ש״ס ברחוב
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