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למחול. מורה היא ,22ה״ בת הרקדנית מירב, פלאשדנס. הסרט של

באו רא השרים
ל *  ״ערב כתוב: היה ההזמנה *

 של״ג, מילחמת פצועי /ולכבוד
 ומשה שמיר יצחק מר בהשתתפות

ארנם.״

 השניים של הממלכתיים התארים
 כולו ״הערב כתוב: היה ועור הוזכרו. לא

 מנחה, בודי, יעקב יופיעו בהתנרבות.
יהורם הזמר האמנותית: בתוכנית

ראשי. רפואה קצין רווח, משה ד״ר תת־אלוףכבוד תעוות
 תעודת־הכבוד את הקוראת אשתו, לידו

שדמי. נעמי הערב ומארגנת לוי משה הרמטכ״ל למטה: לבעלה. שהוענקה

 הופיעה תורגמן, אברהם של גרושתו תמיר, מרים/ווגמנים
 ששהתה אחרי קארדן, פייר של בשימלה

ק׳ג. 10 והורידה באשקלון, הטבע איתני בבית־מלון לקת-רזון

חורף
 ★ בכבישים סדר עשתה רזזובדוס פנינה

כתחליף הרמטכ״ל בירה למכור עוזרים ריקודים

 לא עוד אולי תל־אביבים ך*חם
 ה־ מן החורף בגדי את הוציאו 1 1

 כבר העסקים בעלי אבל, איחסון,
 כבר הם החורף. תוכניות את הוציאו
 המבלה את למשוך איך הקיץ כל חשבו

אצלם. דווקא שיבלה התל־אביבי,
 תל־אביבי פאב של מבעליו שניים

 סילו, ושלומי טל יענקל׳ה ידוע,
 שאינו הישראלי שהמבלה ומצאו חשבו
 לכן משתייה. יותר מחפש גדול שתיין

 האורחים את לבדר דרך למצוא ניסו
הפאב. את שממלאים הרבים

 לאורחי תצפה שבוע בכל ־ הפתרון
 תוגש חצות אחרי הפתעה. הפאב

 תופיעה פעם אמנותית. תוכנית
רקדנית תופיעה פעם רקדנית־בטן,

ידוע. זמר יופיע ופעם סטריפטיז,
 כזה. ערב המקום בעלי ערכו השבוע

 מתוך בקטע גא׳ז רקדנית הופיעה
 יצרה ההופעה פלאשדנס. הסרט

 שאורחי אחרי הבימה. סביב התקהלות
 ,במאכלים ביטנם את מילאו הפאב

 ברקדנית. לחזות הצטופפו ובמשקאות,
 ועל השולחנות על שעלו גם ו4ה

הכיסאות.
 עלתה מחיאות־הכפיים ולקול

 כשלגופה הרקדנית, הקטנה לבימה
 בגרבונים נתונווד ורגליה בגד־ריקוד

 הרוק מוסיקת לצלילי מחוללת והחלה
הפאב. חלל את שמילאה
 המקום בעלי נשמו דקות 10 אחרי
בשלום. עבר הכל כי כשראו לרווחה,

לקלס האחראית
הי! חצות אחרי קלפיות. ארבע על

מתלחשים
י וכולם אותו, לעודד באו נתן

ויין.״ גבינות יוגשו גאון.
הכניסה על צבאו רבים צלמים
 ח! אחרי ארוכה. היתד, ההמתנה

 והצלמי: העיתונאים כל נכנעו שעה
 באול חיכו הם המלון. לאולם ונכנסו
 וא ראש־הממשלה את לראות

נראו. לא השניים אבל שר־הביטחון,
 בתחלין להסתפק נאלצו הצלמים

 לשולח] מסביב כולם התרכזו הם
 הרמטב" ישבו שמסביבו המכובדים,

 משז היהלומים איש לוי, משה
 יפו ע□ אגודת ויושב־ראש שניצר
 סמוכי) בשולחנות פרידמן. אלחנן

 ובן תורגמן אברהם ניצב ישבו
 יעק! הירקון מרחב ומפקד מישפחתו,

חביב.
 או ואירגנה שערכה שדמי, נעמי

 חלוקו אחרי אותו. שפתחה היא הערב,
 בשיקח שעזרו לאותם תעודות־הוקרה

 שראש שדמי הודיעה הפצועים,
 כ לבוא, יכול שלא מתנצל הממשלה

 או וקראה אחרים, בעניינים עסוק הוא
 התנצל! גם היא האירוע. לבאי בירכתו

 משה(״מישהי שר־הביטחון של בשמו
ארנס.
 הבכיו כאורח כ״ל1הרמנ שנשאר כך

 בי לעבור התבקש הוא במקום.
 איתן ולהחליף הפצועים שולחנות

 שולחנור לשני ניגש הוא מילים.
 זה. את נדחה ״אולי אמר: זה ואחרי

 הו לו. ויתרו לא הערב מארגני אבל
 הארוחו אחרי ״בסדר, לו: אמרו

תמשיך.״
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