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ת שיגעה ן1ן1ך1ך ם א קוד הנוכחי  כשמלווה סכסי, ברי
■!71 1 תה )1 ת״הבטן או  חברתו פרי, כוכב הצעירה רקדני

ם השניים ספן. שמוליק הבדרן־חקיין של מדי שא עו ש להינ הבא. בחוד

״״׳•׳

\ ח1| ■1\ ך1ו ש הנשית, ההופעה בעל המוכשר התורכי הזמר ן  שני הקדי
 עם לצילומים התפנה מכן ולאחר פנחס, לגילה שירים 7111 111\ □11

ת העדיף מכולם אך שהגיעו. זפורסמים ם מרגלית הזמרת א איתו). צנעני(בתצלו

תסיראסור
איננו

 תחליט פנחס גילה רקדנית־הבטן אם
 להיות תוכל היא מיקצועית, הסבה שות
כש בטונות. לה יש חוש־הומור כי ■נית,
 אותה לשאול מידידיה אחד אליה קשר
 יום־הו־ כמתנת לקבל רוצה היתה היא

 ,7ה־ בת בתה ״ויברטור". בהומור: ענתה ז,
 ונ־ אומרים ״אמא, לה: אמרה אותה. ומעה

ויברטור:״ ולא *־3.
 יום־ מסיבת לעצמה ערכה גילה כקיצור,

הרבה ביפו. הללויה במועדון שמחה דת1

 ה־ הזמר צמרת עם הנמנים וידידים, חברים
 גת רחל הזמרת שם. היו בארץ, מיזרחי
 הזמר שירים. שני לה הקדישה קרתה
 הבררן־חקיין לעומתו בירך, רק הילל משה
 הנוכחים. את בידר וגם בירך גם דן אבנר

 בפנים, חם היה ספן שמדליק לחקיין־בדרן
 לא שעוד אלה את ובירר החוצה יצא הוא אז

פנימה. נכנסו
לבו כשהיא החוגגים בין הסתובבה גילה

 פאייטים עשויה מוזהבת, בשימלת־ערב שה
 שתלבש ממנה דרשו האורחים אך נוצצים,

או שחבריה מסתבר שלה. ביגדי־העבודה את
 לפי להבין היה אפשר וזאת מאוד, אותה הבים

 שרשרות כמו זכתה, בהן היקרות המתנות
 של הבעלים גבריאלי, שוני זהב. וטבעות

 את שגילה והאיש אריאנה מועדון־הלילה
 בש־ הגיע כרקדנית־בטן, גילה של כישוריה
 ההתפתחויות על וסיפר מאוחרת עת־לילה

מהעיריה. וצו־הסגירה שלו המועדון בנושא

ך1 ך ר 1 ה |1ךי1ךי\ ד ביותר הנערץ האורח הי  בנ
1| ה |1 □ /1\ -1/ ת ב  מתב- אלפרון גילה. של סי

ת עכשיו ת הסתערו ש ת פותח חיי״הלילה, על מחוד א

 ומורחבת מהודרת חדשה, בגירסה הפלקה מועדון
תה. איו שמאז אלפרון, מקודמ שו ה ני  שמח יושב-בית, הי

תיו, בחברת להצטלם דו די צנעני. ומרגלית פנחס גילה י
ע האורח היהוסי סר נסים סי ביותר. המפתי לאח הוציא סרו

ד אריכי״נגן: שלושה רונה ח א  השני בצרפתית, ה
ת והשלישי בערבית טי־חזנו א בעברית. פיו ם. בפני הופיע גם הו סעודי

1—2 3- טד וגבי צילם: אהליאב. הו־1 כתב:


