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 הצילום אחרי ביקשה. היא לצלם,' תססיקו הזה, הנחש
 ולא החונקים, הנחשים ספוג .זה לישראלה: בוריס סיפר

החוצה. בריצה יצאה הפחד אחוזת ישראלה המקישים'.

 פחדה שסיר
 אבל הבנקוקי,

את קחו .די, וראה:

 של לחיים חברתו •י,
 רסקין, יורם דריכל

 היפנית המיסעדה של
בטיסעדה. שותף ם

מ1ך \1ך* י  לבשה פיבקו אביבה האופנה מעצבת ך
ו #  אביבה בעצמה. תיכננה שהיא דגם 1■!18*1 \

 ומשכה פיבקו אייל האדריכל בעלה, עם לפתיחה באה
שלה. הבלונדיים הבובה בפני הנוכחים של רבה לב תשומת

 שזה הסכימו והן וחיה ישראלה לפני הרעיון עת
הסמל.' יהיה ימי
 הופעה אבל הפתיחה, בערב היו לא ורדים !ים
 המיסעדה, מנהלת של חד־פעמית טל

 גם היתה 33ה־ בת דוקהם ברםרה־ננםי ם3
 5 מגיל שחיה אנגליה, ילידת היא היתה.

 תשומת כל את משכה היא בארצות־הברית. :לד!
 על פיתלה כאשר היפאני, מהאוכל הלב יה

 אותם הכניסה נחשים, למחצה העירום גופה
 אני הנחשים .את אותם: ונישקה לפיה, מה
 העולם, בכל איתי סוחבת אי,
 שלושה רק איתי .הבאתי סיפרה. היא 1*
 עוד השארתי ובבית להופעה, נחשים ן-

מ1  הוא הקטן מבנקוק, הוא הגדול חמישה. י
תי  ואני חודשים. תישעה בן והוא מישראל |
 אינה ברברה מהנחשים״. פוחדת דווקא |של
, י נ  גם הכוח את הראתה היא בנחשים. מסתפקת |
ם.  למדה היא האש בליעת את אש. במישחקי |ו
תי בפאריס. |
את אבא .5 מגיל כבר הכרתי הנחשים ״את |

 סיפרה ליום־ההולדת,״ מתנה לי הביא
 הטלוויזיה אז .טוב, השלים: ובורים ברברה,

 להם קנו אז נון־סטופ, עבדה לא באמריקה
 מועמד גם היו הרבים האורחים בין נחשים.״
 דב המערך מטעם העיריה לראשות

 ראש־העיריה וסגן לילי, ואשתו בין־מאיר
 את ביסודיות בדקו השניים ארצי. יצחק

 של חלק באיזה לבדוק כדאי אולי המקום,
 לערוך יוכלו הם רחבת״הידיים המיסעדה
 העיר: האורחים אחד מיפלגתיים. אירועים
 למעלה.״ והמערך למטה, ״הליכוד
 והופעת מיפלגתיים ויכוחים אחרי

 שנמצא לבאר המוזמנים כל ירדו נחשים
 פסק. לא האורחים וזרם ניגן הפסנתר למטה.

 ליי אירי השחקן היו לבוא האחרונים
 שלא .נכון ואמר הציץ מהצגה, שהגיע
 מייד?״ והסתלקתי שהייתי, ירגישו

 שהגיעה גבריאלי, מרים השחקנית
 ההמונים, על הסתכלה מחיפה, מהצגה
הביתה. הלכה חבריה׳ את מצאה וכשלא

רגלים תרועות לטנ־ הפך בישראל אן דיכלות, משוח ינאף
פוזוו ועשו בחוץ השולחנות על התיישבו מיר, האירופאים.' כל כמו יפאני באוכל מבין .אני מיסעדות. הל
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 חברתו עם יחד מונס לשייח׳ בא קראוס שמוליק הזמר 1*0 1ך
1 הפתעה: חיכתה לו וגם הולדתו יום את לחגוג כדי פסרישיה, ■0

 ציונה מעצבת־חאופנה משמאל: בתמונה איתו. לשמוח באו רבים חברים
בתל״אביב. מישרד־נסיעות בעלת שהיא מיוחס, וברכה טובטרמן(מימין)

 את לחגוג החליטו סרטן מזל ני ך*
 הים, ליד לא יום־הולדתם

 הגיעו כולם מסרטנים. כמתבקש
 הנמצא שייחי־מונס, לפאב בהמונהים

 לו שזאת בפאב, רמת־אביב. בפאתי
 לא ההחוגגים את אירח השנייה, העונה

בשר. במאכלי אלא בסרטנים
 גר שעדין השותפים אחד שיקה,

 ואמר: הגריל ליד מקום תפס במקום,
 כמו ומי מכין,' שאני בטוח ״יותר

 זאת. יודע שם שהיו הרבים האורחים
 להביא הלך לא הצוללן אלכם

 האורחים, בין הסתובב אלא סרטנים,
 להם ואירח שתייה יקבלו שכולם דאג

 המשקאות את הכץ פלוני לחברה.
 המוזמנים, בקשות לפי שצריך, כמו
 שלום להגיד לחצר יצא פעם ומדי

שבאו. לחברים
 החום כשהתחיל שנה, לפני כמו

 את ותיכננו ופלוגי אלכס שיקה, יצאו
 הפכה החצר הקיץ. לקראת המקום
 הבוהמה לצד יושבים שבו לפאב

 אך שארם, מפוני וספיחיה התל־אביבית
 מבכים לא הם שעברה לשנה בניגוד

 כבר הם במידבר. החיים ואת הים את
תל־אביבים. הפכו

ן1 ך  וד$ בת ואיקה 14ה־ בת נעמה \114\1 \
\1 טובה אימו את לברד חצות בשעת 1\111\ 11 טובה אימן את לברך חצות בשעת • 111
סובה בעלה. לה שערך הפתעה מסיבת היתה זו דתה. ליום

הפתעה לה חיכתה ושםבשייח למסעדה חברים עם מונס

מנשה ציפי


