
 חוש־ההומור בגלל בעיקר פופולרית, מאוד דמות הוא המיסעדה של ם
נאווה מנהלות־המקום את חיבק ביין ליבו כטוב הטיבעי. ש־ עובדה נה״,

משמאל). (בתצלום רביב ויפה )מימין (בתצלום פינס שם מאנפרד, ול

 אנט, פלאטו״שרון. ושמואל ״הפניקס", מבעלי חכמי, יוסי ואיש־עסקים !ר
 אלגאנטי בלבוש הופיעה לצידו), (בתצלום פלאטו אשת ישראלים '״הון

מונטה״קרלו. של בקאזינו רק רואים שכדוגמתו מאוד ביניהם ?עדות,

 נמשכת ביניהם הידידות הערב. של בחלקו״הראשון
 זאת הדגים אליה, חיבתו את להראות כדי כיום. גם
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האורחים את בידר לצידו), (בתצלום חן זמירה

ה סיק  מו
ת  סיני

ן נו ג בסי

 של החדש תקליטה הוצאת מסיבת
 של בבר שנערכה חן, זמירה
 פגישת־ מעין היתה כץ, מנפרד

 גם אולי, שיהיו, לגיבורי־העבר, פיסגה
 יואל הוותיקים הזמרים העתיד. גיבורי
 יצחקי, וישראל ברמן בני שר,
 יובל, חנן החמישים, שנות את ייצגו
 יזהר והזמר השיבעים, שנות את ייצג

 כולם השמונים. שנות את כהן,
 מגיבורי אחד אפילו נכח שלא הצטערו

 היה אז כי האחרון, פסטיבל־הילדים
 שנות לזמרי הולם בייצוג המעגל נסגר

התישעים.
 איתן ניצח הזמרים כל על

 עצמו, את אלא מייצג שאינו מסורי,
 היתה האווירה רבה. בהצלחה וזאת

 המכובדים ואפילו וצוהלת, שמחה
 עדי סגן־שר־האוצר כמו שבחבורה,
 דיין, ורחל בהרב אורה אמוראי,

בהח ועסקו עליצות. באווירת נסחפו
 פייגי המיליונרים עם חוויות לפת

וברונקה וסל, צימרמן ודובי

 בחוש־הומור שניחנו פלידרבאום,
ומעניין. ייחודי

 אהוד המלחין נראו אחר בשולחן
ה ולצידם עופרה, ואשתו מנור
 עדינה, ואשתו סגל שמוליק שחקן
 המארחת. של ותיקים חברים שהם

 אך להגיע, אמור היה דיניץ שימחה
 יחיאל לחדל. טס המסיבה לפני יום

 סמי אפילו נעדר. הוא גם קדישאי
 חן, זמירה את לברד בא הצלם, בן־גד,
 מאירועים נמנע שהוא למרות

והוא מאחר אד הזה. מהסוג חברתיים

 בא, הוא התקליט, עטיפת את צילם
בהפקה. חלק שלקחו אחרים, רבים כמו

 זמירה את ובירכו ואכלו שתו כולם
 כאלה גם והיו הצלחה. לה ואיחלו חן

 וכרי באו, ולמרות־זאת הוזמנו, שלא
 הם עוגמת־הנפש על זמירה את לפצות
 כדי כפולות, במנות אותה בירכו פשוט

 החוצפה על מצפונם את להשקיט
 אחרוני פרשו 4 בשעה שבהתנהגותם.

 צוות לכל הודתה וזמירה האורחים,
 הביתה וחזרה באירוח, שעזר הבר,

מרוצה. אד עייפה


