
ט לי ק ר פ א ה ק סי סו ה ,ז
ס ״ פ ק ש מי ה ם ז שי ד ח ★ ה

ה א ל כ ה1ק1ש ס1מ !,ב ; רי א מו ־ ם ר ק ד! ד

גגי□1לח חגיגה

 הנחה 71אח 100
רעבים לשחקנים

 במיסעדה? ארוחה כל של בסיומה הנצחית הדילמה מהי
 מוס־שוקולד קינוח בין לבחור המרגיז הצורך התשובה:

 המרעישה ההמצאה פיתרון. יש ובכן, קרם־בוואריה. לקינוח
 אביבית: בשם חדשה מיסעדה של הם העולמי והפאטנט

 קרם. וחציו מוס שחציו קינוח הוא שם מעדן־הבית
המיסעדה, הגרגרנים. לכל שימחה הוא כזה פיתרון

 מוז השבוע נפתחה שברמת־אביב, בתחנת־הדלק הנמצאת
 ששל, לשעבר. סוחר־בשר ששון, מיקי על־ידי דש,

 לישל, המאחרים לאמנים למיקלט להפכה המעוניץ
 יקבל בלילה, 11 אחרי לזלול שיבוא שחקן, שכל מבטיח

 גדודי־השחקניש קיבלו 1009,) של הנחה .5091 של הנחה
למסיבת־הפתיחה. שבאו והאמנים
 בכורו; אחרי מייד שהגיעו ידין, ויוסי מרון חכד!
 הקאמרי, את יצגו מאוחרת, אהבה המשותפת הצגתם

 המשתתפיס כהן, ושימעון אלקלעי מוסקו ואילו
 הופיע מלבדם הבימה. את יצגו אפרת, מירלה בהצגה

 בבנות והתעניין חתיכות שחיפש ייני, ליאור זימר ואף
גסות. בדיחות שסיפר כהן, וחוסני ,60־90 ־60 שלישיית
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אחדים. שירים לאורחים ושר - מיקרופון נטל אף שנמשכה פרידה אחרי מסורי, איתן הזמר עם שלה

 מלון של מנהלת־יחסי־הציבור היא
 מהמבלים אחד והוא בתל־אביב, גדול

 רחל בעיר: אירוע בכל הקבועים
 ידידים ),45(אמיר ונתי 07(וילנר

 בחגיגות להם שדי החליטו ותיקים,
 מסיבת לעצמם אירגנו לכן אחרים. של

מפוצצת. יום־הולדת
סמס הרבי מועדון את שכרו הם

 הרבים חבריהם את והזמינו אחד, לערב
מעו עוגות־קצפת שזללו והנוצצים,

המועדון. שחילק שמפניה ושתו לות
 חרשים, במישקפיים לידסקי, צבי

מאו ונראה מתולתלת צעירה עם רקד
 ספר הכותבת הזמרת חן, זמירה הב.

 שבאו ת, וריבקה לובי, בישול
ארצות־הברית, מגולת לביקור שתיהן

 מסיכת לעצמם שערכו הידידים
 השניים, משותף. ריקוד כדי תון וןים

בעיר. שנערך אירוע בכל נראים :,
חי ריקודים בלהקת האחרים עם צפו

 בעצמן, רקדו ואף אאוט, ברייק פאית
הרעשנית. המוסיקה לקול

 הוא שבשעות־היום אמיר, נתי
סי איילון, נתיבי של מנהל־החניונים

״לנ התחיל גירושיו לאחר שרק פר
 האור״. את ולראות החיים את שום

 זכה נשיקות של ביותר הגדולה לכמות
 ניצה גירושיו, מאז לחיים משותפתו
 בוטיק לאחרונה שפתחה שוחט,

חדש.

353׳גבאי שחנה
ג׳אז. בריקוד ברייק־אאוט, מלהקת

 בנות גלאון, ושרה דגן יעל
 שהתחילו ,60־90־60 שלישיית

בתצ־ לוי. שייקה עם צחקו לאחרונה, בהופעותיהן
 מרון(מימין) חנה השחקנים שלושת למסה, לומיםחזמה סיג׳

ואור מאוחרת, אהבה בכורת אחרי שבאו ידין, ויוסי
בתה. של יוס״ההולדת את שחגגה פורת(משמאל), נה


