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ללמוד מתכוונת אורלי חודשים. ארבעה לפני !ארץ

 פאב לפתיחת באה היא שנקר. במיבללת אופנה
 נשארה עדיין היא אם לשאלה ידיד. עם המטמון
חברים." עוד ״אנחנו אורלי: ענתה דון, של החברה

מיקנזי, מיכנסי יצרן קופרשמיט, מיקיהמיננס״ם נער
 בפתיחה שנכחו הבחורות כל אם בדק

לאמנות. מורה שרביט, שלי חברתו - מימין מתוצרתו. מיכנטיים :בשו

מטמון מצאו
 התל־ על מעמיסים׳ שבוע בכל
 שפע אף על חדש. בילוי מקום אביבים

 סוברים בתל־אביב והפאבים המיסעדות
 לכן בכך. די אין כי אנשי־העסקים

 של פתיחות הרבה עוד ״צפויות
 בכל ופאבים מועדונים מיסעדות,

 ועוד האפשריים, והצורות הגדלים
 הרבה של בדעתם עלו שלא כאלה

 ),27( שופל יהודה הכריז כך אנשים,״
 המטמון. בשם חדש, בילוי מקום בעל

 בימה בצוות יהודה עבד לכן קודם
 ושלום איינשטיין אריק של בהופעות

תפוח. מיכאל על־ידי שהופקו חנון־,
 שנפתח לפאב־מיסעדה השם את

 ״גם איינשטיין. אריק נתן השבוע,
 ״נתן שופל, מסר שלי,״ הקודם בעסק
 שזה תמיד מאמין אני השם. את אריק
 כך השם. את נותן כשאריק מזל, יביא

שלי״. הקודם בעסק גם היה זה
יהודה עם יחד שותפה במטמון

 שירות אחרי ,20 בת צברי, עיריתבלונדית תימנית
החדש. בפאב כבר״מנית עובדת צבאי,

בלונדי. ושיער כחולות עינים בעלת - יוצאת״דופן תימניה היא עירית

 מן היישר הפתיחה למסיבת בא זלצר סמיודוגמנית
 המקום בעלי את בירן הוא בחיפה. המכס

 שתיפתח שלו, המיספרה לפתיחת אחרונים סידורים לעשות ויילד
שלה. מהפיתה ביס לו ונתנה אותו פגשה כספי רונית הדוגמנית השבוע.

 ואם רווקה ),33( זהבי איריס שופל
.5 בן לילד
 הזה המטמון את למצוא שרוצה מי
 הרחובות בפינת אותו למצוא יכול

בתל־אביב. וירמיהו הירקון
 הרבה למקום באו הפתיחה בערב

 בני־מישפחה בעלי־עסקים דוגמניות,
 למרות ויהודה. איריס של רבים וחברים
 בעליו החליטו דיו, גדול שהפאב

 המקיפות המדרכות בצירי להשתמש
חומוס, דוכני־שתיה, הציבו הם אותו.

 קיצי אירוע בכל כמו וגבינות. טחינה
 העוברים־ושבים הפעם גם התאספו

 ויצאו החום את לשאת יכלו שלא
 תל־אביבי. אוויר לשאוף מביתם

 היתה המקום לבאי שהנעימה המוסיקה
 לא תל־אביב ומישטרת רעשנית,

 את ינמיכו כי לבקש כדי לבוא איחרה
 רשמה גם זו ובהזדמנות המוסיקה, קול

 לא או דוחות לחוגגים. דוחות־חניה
 וזרם נמשכה ההילולה — דוחות

פסק. לא המברכים
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הבעלים. של משפחה ובני בעלי״עסקים דוגמניות, הרבה באו למקום אברמסון. חנן בחברת

ק1ך ך ך1ךי ־1111 ך ך ן  חבר ניצני, יאיר בחברת באה רימון נטע הדוגמנית יי1ך
 מילדות. חברים השניים המתפרקת. תיסלם להקת □ 11( 11יי #111 11 ■■111

נמשכה. וההילולה החוגגים שמחת נפגמה לא למכוניות דו״חות ורשמה הגיעה שהמשטרה למרות
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