
והמבטיחה, הצעירה הדוגמניתגנזי סמדר
 של להטפותיה בקול צוחקת

(משמאל), בן־גל שלווה תצוגות־האופנה מארגנת

קו ו1וו ך ו ־ ך ־ ן  כנר. כנר. דן מהשדרן נהנית התימניה, הדוגמנית י
כמה בחברת למקום בא תצוגות־אופנה, המנחה 1111 11 1111

(כראוי). במילעיל גלידה כשהזמין המלצריות את הצחיק הוא דוגמניות.

 שממנה מתצוגת״אופנה חוויות לאורחים שסיפרה
 הבית, המיסעדה מנהל ארנון, גיא עומד ביניהן חזרו.
.25ה־ הולדתו יום את ערב באותו בדיוק חגג אשר

 הצליח משמחים אירועים שלושה
 מסיבה תוך אל לדחוס ארנון גיא
ה־ הולדתו יום הראשון: האירוע אחת.

 המיסעדה לניהול כניסתו השני: .25
 חנוכת השלישית: השימחה הבית.

 סול ערב — במיסעדה מיוחד ערב
 ולכבוד הדג, שם על כך הנקרא שמו,

במקום. המושמעת מוסיקת־הנשמה
פסקה, המוסיקה כנסיכה. התקבלהקל״נשטיין ויטה

 וזכתה פנימה פסעה היא אדום, שטיח
חדש. תקליט כעת מקליטה ריסה המסובים. מכל למטחי־נשיקות

ת שתייה ב״חמאם׳ כרין ושירה כר

. ׳ . ׳ . . . . . . י .1. ׳ .1. ׳ . ׳ ,׳,י, ׳.׳ ׳.׳י .׳.1. ,׳

היזרד המחזמר רסכבת נשיקות
הבקמקיס סופר דודאי השדה

ררגים נשמה מוסיקת

 בעלת ליפשיץ, אורי של הצעירה חברתו ח1ך1ך
של לצידה לשולחן ישבה היפות, הפנים 11 11 1

הערב. כל במשך לצחקק פסקה ולא דיין, תיקי

0

סונטת שלו שהצגת״היחיד הוותיק השחקן צונח׳ אשר
בית־ בתיאטרון רב זמן זה מועלית קרוייצר

שוקרון. ריסה השחקנית חברתו, של מידיה פיסות־דג מלקק ליסין,
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 הבוהמה על האהובים פופולאריים, מקומות כמה יש
ו כדת שתיה לערבי שבוע מדי המתכנסת התל־אביבית,

 בבוננזה, או המערבי בהחוף קורה זה בקיץ כדין. שירה
 בוהמה אנשי ביצעו הראשון, הטיפטוף עם כעת, ואילו

 על־ידי לאחרונה המנוהל החמאם, אל יפו, לכיוון תפנית
גוריון. וישראל אמדורסקי בני — הדודאים צמד

במילואים, בכירים וקצינים אמנים הכוללת החבורה,

 של מהכלל יוצאת בהופעה בהחמאם הפעם זכתה
 וגיטרה, טמבורים מנדולינות, בליווי דיין. תיקי השחקנית

 וסחפה בשירה, הבלתי־מעורערת יכולתה את תיקי הפגינה
 של הקטנות השעות עד שנמשכה להשתוללות הנוכחים את

הלילה.
 נסחפו שלא היחידים מבין היה המקום, בעל אמדורסקי,

 שנמזגו היין בקבוקי מיספר בחישוב טרוד היה כי בשירה,
הבית. חשבון על

מב גם הוא הוותיק הציירליפשיץ אורי
בתצ ידוע. תל-אביבי לה

השולחנות. בין רוקד כשהוא ליפשיץ נראה לום


