
תמי משכה מדוע
 עיצב ואיך בצמה כן־עמי

שלן הפאב״מיסעדה את כץ תופרד 0
ומשור מנפרד

 חולצה שלבשה היפה, סילביאן אשתו, את חיבקנץ ■ונפרד
לפתי המסיבה את בפרווה. מקושטת יקרת־ערן

משמאל). (בתצלום יפות נערות הרבה גם קישטו שלו החדש הפאב חת

;בחו־ שמינית. תלמיד הוא גדי, השחקן של 17ה־ בן בנו
] רני (מימין). אביו של במופע כפועל־בימה עבד פש

ן ושב. עובר אביו, של תוכניתו בכורת לכבוד הסוערת במסיבה השתתף
 תוכניתו שם זהו — ושב עובר
 הצגת יגיל. גדי המצחיקן של החדשה
 בשבוע התקיימה החגיגית הבכורה
קד להצגה בית־החייל. באולם שעבר

אחרי הארץ. בכל הצגות־הרצה (!)40 מו

בהת רקדה בלהקת־פיקוד״צפון, ,60ה־ שנות באמצע
 מיקצו- מחוללות שתי במיוחד הפליאו אבל להבות.

מהוואי. מיוחד באופן שבאו למטה), (בתצלום עיות
אק ריקוד ורקדה למסיבה באהחן שורה

, רבינוביץ נירה גם יגיל. עם זוטי
ביחד, שרתו בה מהתקופה יגיל גדי של חברה שהיא

 כנוה- שדבק הכינוי זה 1^111
הלב־ זאב בתפאורן מה

שצייר. ציור ליגיל שהגיש רץ,
 בחדר- הרגילים והנישוקים החיבוקים
 למלון וחבריו יגיל מיהרו ההלבשה,

 בהרצליה. דניאל מיגדל
שתי ספה ללא היו המסיבה מסמר
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 שסחפו מהוואי, אקזוטיות רקדניות

סוערים. לריקודים הנוכחים את
 מאושרים היותר האורחים אחד
 משה הקשיש השחקן היה במסיבה
 אחד בעבר שהיה ,85ה־ בן הורגל

 המטאטא תיאטרון של הכוכבים
 אביה הוא חורגל הקאמרי. והתיאטרון

גדי. של אשתו בילהה, של
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 לרדת התחיל שם־זלעסות ך
 שהגשם נדמה היה ולרגע לפתע, ^

האור לשימחה. קץ ישים הפיתאומי
 מול המידרכה על שהצטופפו חים,

 מיהרו כץ, מנפרד של החדש הפאב
 ורוב רטובים. כשהם פנימה לרוץ

הגיעו. לא עדיין המוזמנים
כנראה, אוהב, למעלה מישהו אבל

 דקות, חמש עברו לא כץ. מנפרד את
 שנרטבו, מהאורחים היו פסק. והגשם

 תיגבורת הגיעה דקות חמש תוך אבל
 עשרות כמה עוד של בדמותם רעננה,

 מישיבה שבאו וחתיכות, חתיכים
 הישר מסך־הטלוויזיה מול משעממת

 הבייבי לייף, של הנוצצת הפתיחה אל
 מיסעדודפאב זוהי כץ. של החדש

בתל־אביב. בן־יהודה ברחוב השוכנת
 החגיגית לפתיחה שבאו המוזמנים,

 מכישוריו להתרשם יכלו המקום, של
 של 25ה־ בן בנו איתן, של האמנותיים

התפ את ידיו במו עיצב הוא מנפרד.
 אורות־ את ,20ה־ שנות בנוסח אורה

 את הציבעוניים־פאטליים, הניאון
 המנורות ואת המואר שעון־הקיר

ארט־דקו. בסיגנון
 ומפוארת מבריקה שהיתה למסיבה,

 באו כץ, במנפרד שקשור מה כל כמו
 לביא אריק נתן, אייבי היתר בין

 בן־ תמי הדוגמנית שני, ושרשיק
 החד למרות שבא מניסי, דידי עמי,

 והאלוף־במילואים^ בגלביה, והגשם רף
*׳ זאבי. !.גנרי״) רחבעם
 השתדל אבל מאושר, זרח מנפרד

 לטוס עמד הוא מדי. יותר להתעייף לא
 של קטנה רשת עוד לחניר לפאריס,
מהיר. מזון של צרפתיות מיסעדות

 י- בספרד, ספרדיות מסעדות יש לכץ
 | מועדד וקולומביה, באקוודור פיצריות
 ן מיסעדות ורשת בהמבורג ני-לילה

 י בתל־אביב רבות. בערים מהיר למזון
̂  עסקים 14 ביר־רמה מנהל הוא לבדה

) דרקון הסינית המיסעדה ביניהם | ;  ה
 מיסעדה בלון, הגלידות מיסעדת הב,

 פרחטו רימיני פיצריה ריציי, איטלקית
 הרי, מספיק, אינו זה כל אם העיר.
 פרונטו פור פאסט גם שייכים שלכץ

 ומיסעדה פיצריה בדיזנגוף־סנטר,
 ל ומיסעדה מאפיה המרכזית, חנה

הכ ועכשיו בבן־יהודה אסונים




