
לא המתייוונים
 והדליקו חנוכה, את שכחו >

״נסית״ - האלילי במיקדש ר

החשמונאי סילחסטר
 במוסקווה בניו־יורק, בריו, כמו

 את בתל־אביב גם חגגו ובלונדון,
 עשרות החדשה. האזרחית השנה כניסת
 כשהם ברחובות, וזעו נעו אנשים אלפי

 פוקקים אתרי־שמחה, אחר מחפשים
 ומפירות. במצהלות הכבישים את

 הוצפו דיזנגוף ורחוב כיכר־אתרים
 צעירים, רובם אנשים, של שחור בים

 מה והפאבים, המיסעדות על שצבאו
 בקופות וצילצולי־עונג שימחה שעורר

בעלי־העסקים.
 היו הילטון, בראשם בתי־המלון,

 ששילמו ורוקדים, גסועדים מלאים
 לזכות כדי ליחיד שקל מאה לפחות

ב מפוארת בסעודה במקוברישיבה
 רחבת־ וליד וקישוטים בלונים חברת

 - הסינרמה דיסקוטק הריקודים.
 שקל 35 ששילמו באלפים עמוס

 סכנת־ כדי עדי מפוצץ היה—הכרטיס
בהרצליה דניאל מלון ואילו חנק,

 שונים, אירועים בשישה לעשות הגדיל
 שקל 110 גבו שבהם לגדול שבכניסה

 שהמלון לציין מיותר כמעט לחוגג.
לחלוטין. מלא היה

 היתה הידיעה, בהא המסיבה, אבל
 — רמי־כניסה שקל 20 רק בכסית.

 אמיתיים מתייוונים שרק שימחה אבל
 — המקום ותיקי כל כמוה. יודעים

 ואג־ דוקטורים עיתונאים, בוהמיינים,
 ה״מיקדש" את הפוקדים שי־עסקים,

 לרקוד הצטופפו — השנה כל
נחת. להדליק ואפילו ולשתות,
 למלם. דאג איש־כסית משד

סנגריה. ובמובן,—אוכל של יופי הכין
 בעל־כורחו, פיכח קינן, עמוס

 שנה איחל בטלוויזיה, הופעה בגלל
המח הלב בעל בן־אמדן, ח טובה•

 הורדתי מעשן, לא שותה, (״לא לים
 שעה לרבע קפץ קילוס, וחצי שלושה

למיטה. וחזר

| ק11ך1ך1\1 ך1| ן *1ח ך  חופף בארץ שנותיה שמניין השחקנית \
\111/  את לסחוב הצליחה בכסית, לשנותיה #1\ 11411/ 11 .

 מהעניין. נלהב יבי נדיר. טאנגו לריקוד בן־יהודה (״יבי") יונה המשורר
הערב. במשך כסית חלונות על שצבאו מהנערים אחדים למטה: בתצלום

|1ץ די אום- תושב כסית, קפה של הוותיק המלצר ־ את להדליק (מימיו), גורביץ' עמיקם המנחה, י
של (אמו איש־כסית לאה ביבר, שאול היו הצרות הנר בהדלקת הנוכחים על״ידי כובד אל־פחם, .11

עמוס רק יונת. עדה והפרופסורית קרמר טקט משה), המיגבעת בעזרת העניין, לצורך נוייר ואף השמיני,
בטלוויזיה. להופיע שהלך מפני פיכח, נשאר קינן על* שהוזמנו הנוספים המכובדים ראשו. על שהונחה

ך11 ך ד1ך של הקטנות לשעות עד שנמשכה המסיבה, כל במשך בעלה, עם טאנגו בריקוד 1ך 1ך
1111 1 11 1 לשתות לרקוד, הרבים האורחים פסקו לא הלילה, מוותיקי השניים, חובב. ^1 1.
ושבים העוברים ההמונים ולהנאת להנאתם ולשיר, מא- ב״שולחן־המנהלים". דרך־קבע יושבים כסית,

החוגגים. בבוהמיינים וצפו כסית חלונות על שצבאו לשולחן. חברתם יניב, זוהרה הד״ר בכוס, אוחזת חור,

 שעה רבע שנמשך לביקור קפץבן־אמוץ דן
עמי־ על״ידי והתקבל בלבד,

וה איש-כסית משה משמאל: בתצלום . קס״גורביץ
לאורחים. הסנגריה את מוזגים אבו-חמד חסן מלצר


