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 לגלות שירד ותיק ואיש־בוהמה צייר ן

האורחים. את ולפטם להצחיק דאג !קא

 אוף סיטי האוניה של קצין־הבידור 1
 טורח דודו יוני. בנו בחברת רודוס |

שבהנחייתו. למסיבה סיבה התוכנית גת

 לפרקליט לקוחות מאוד הרבה
 מכך ויותר לידסקי, צבי המפורסם

מהח רבים טובים. חברים הרבה —
 אמיר של היפה לחווילה באו ברים

 לידסקי. של ביותר הטוב חברו •ממאי,
 החדש, סיפרו הוצאת לרגל למסיבה

 השניה המסיבה כבר זו סמוי. סוכן
 אחת כשכל לחברו. שמאי שמארגן
 מהאורחים, אותם מקודמתה. מוצלחת

התנק רב־המיפלסים, בבית רקדו שלא
 של מקירבתם ונהנו הצפופה לחצר זו

 הנוער שופטת זיו־אב, ארי השופט
 דרור עורר־הדין רוט־לוי, פביונה
והעי הבוהמה מאנשי ורבים מקרי*
 עומד כשהוא הצטלם גל דובי תונות.

 רקרנית־הבטן עם אצבעותיו קצות על
 בלבן, כולו לידסקי, ואילו סימון, ברי

 בין ביום־הופתו, כחתן מאושר, הסתובב
 מידידיו כמה לרווחתם. ודאג האורחים

 כדי נוסף, ספר מייד שיוציא לו איחלו
 כה למסיבה שוב במהרה שיזכו

מוצלחת.
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בית־המישפט! הרדיו בתוכנית לה

שוטי.שוטי
יספינת

 מצב־הרוח יישמר בהפלגות גם אס
 העומדים האמנים, שהפגינו המצויין
 אוף סיטי האוניה סיפון על להופיע
 וההנאה שההצלחה הרי רודוס,

מראש. לאורחים מובטחת
 של קצין־הבידור דית*, דודו
 בהכנות טרוד היותו למרות האוניה,

 למסיבה. סיבה הטלוויזיה לתוכנית
 למוראל לדאוג החל שבהנחייתו,

 במסיבה כבר האמנים של הגבוה
 בתל־ הילטון במלון לכבודם שנערכה

עבר. לכל בדיחות והפגיז אביב,
האו חברת מבעלי אחד כשנשאל

 של הישראלי המאפיין מה מלחי. ניות
כמו ״הגרעינים, דותן: ענה ההפלגות,

 הספיקו משינה להקת חברי בן."
 ואצו־ המלון שהכין מהפונץ' לטעום

 טולדאנו אבי הזמר להופעה. רצו
 עובר הכל להקת חברי כפירות, נגס

 ועם חן ׳טולה עם שוחחו חביבי
 כהן יזהר ואילו ליטני, דני הזמר

 האוניה על בסידורי־הביטחון התעניין
 ממצה. הסבר שקיבל לאחר ונרגע

 חברת־ מבעלי אחד דומב. איתמר
 ויסקי, בקבוק מאי־שם שלף הספנות,

 העירנית ההרשמה על בשימחה וסיפר
למסעות־התענוגות.

 הקודם בעלה ובחברת צימרמן, יוסי הפסיכיאטר
 הנוכחית. חברתו את שהביא רכס, ראובן עורך־הדין

לקוסמטיקה. עסק המנהלת לשלושה אם היא חנה
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הנוכחי, בעלה בחברת כשהגיעה לידסקי. צבי

ך | | | ]1 1\1י ך \ וידידתו הוותיק הזמר 1ל1!
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יצחקי. את והמלווה באופנה העוסקת תיקווה,
2 ■■■ טל צבי פרידמן,צילם: מדלי נתב; 3 —

■ ד דמוי״ בלבושה רבה תשומת־לב |1/1 11 משכה הידועה רקדנית־הבטן 11 !/■ 11|־ ה
ידידיה. מכל והוקרה לתודות זכתה ברי הנחש.


