
 הג עד אווחיו את והעדה תדמיתו אח והעדות ביקש מועדון נער
העשוי שנוו! במסיבת חגגו השלושים שנות ויפהפיות

 באה טריקו וחולצת כהים במשקפיים אילנית הזמרת 11
טמיר, אלי עורך־הדין הקבוע, ידידה בחברת לפתיחה 11 ^ #

 שנוחה שהיא אמרה אנאבל טמיר. אנאבל לדוגמנית בעבר נשוי שהיה
לב. מכל הצלחה לו ומאחלת אילנית, כמו נחמדה בחורה מצא שאלי

הפח התל-אביבית בוהמה ך*
 ואוהבת חדשים מקומות פשת י •

 בבתי- השישי יום צהרי את לבלות
 עטה סיסגש, מקום המשמשים קפה

 יום בצהרי להתכנס ההזדמנות על
 שהוסיף החדשה בקומה השישי

לה וקרא למועדונו, ניצחון רפי

 חדר־המד־ שלנו. תל־אביב מועדון
 תל־ סחיי בתמונות המקושט רגות
 לקומת אותנו הוביל הישנה אביב

 שבפינותיה הענקית, מירפסת־הגג
 בפינה וטוריה. קילשינים מוקמו
 פעם. כמו דוכן־ירקות ניצב אחרת

פיא־ אלברט של תיזמורתו
1 1 1 111^ יוכלו החדש במועדונו החדש. במועדונו כתפאורה ניצחון רפי המועדון בעל 1111 •

י 111 י ו י ו י ארוחה ריקודים, תוכנית שתיה, מהכל, להנות האורחים הציירת, אשתו את הפתיע |1^
רפי. אומר כך קאדם, שקלים 700 של במחיר והכל המשמש עץ העשוי קילשון עם אחריה כשרץ יפה׳

1)1 1□ ( | ד5ל ק  לשעבר המיס מלכת י|
י י י#1 # י | / מני אילנה י פגשה סי

שנישען מוקדי, רנה המיסעדות מבקר את במדרגות

 לזרזו וניסתה המקל אח מידיו חטפה היא מקל. על
רוטשטיין קיקי הזקר :למטה בתמונה במדרגות.

דור. יובל חביבי, עובר הכל ללהקת חברו את מספר

 תפאורה משנה
ה ו ש ! מ ל ז פ

אשכוליות
פירסומת לעשות

 איש־ הקבוע, חברה עם מילר שרה האופנאית
 מותר לה שגם החליטה ברמן, זמי העסקים

ירקות. דוכן ליד עומדים השניים לאשכוליות.

 צ׳ארלסטון נעימות הנעימה מנטה
 שהגיעו האורחים רוב ופסה־דובלה.

 ילדיהם. בחברת לבוא העדיפו
ה על בנו את סחב נוף עקיבא
 דונסקי קארין הדוגמנית כתפיים,

 הפרקליט נואל, בנה את הביאה
 לרפי שהליוה סיפר לידסקי צבי

 את לרכוש כדי לו חסר שהיה את
 הזמרת שנים. 10 לפני מועדונו
 גבר בלווית באה דותן עירית

יוגה, כמדריך עצמו שהציג מבוגר

 את הציגה ענבי עירית הזמרת
התפוחה. בטנה

 אנשי־צבא בחסרונם כאן בלטו
 השנים כל במשך שהיו ותיקים,

 מועדונו, של הקבועים הקליינטים
בחברותו כל־כך מתפאר ושרפי
איתם.

 המועדון,״ את לחדש חייב ״הייתי
 *ז לע־ היום חייב אני ״כי רפי׳ אמד
 אחרים מועדונים עם בתחרות מוד

מאוד.״ שמצליחים


