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בלבד דצנזעים דא - הולדת זי5

שקץ ללא עקרבים
ו מחשיפה נמנעים עקרב מזל בני
ה אומרים חברתית, להסתגרות נוטים

 מסיבות גם לאסטרולוגיה. מומחים
בצני מאופינות שלהם יום־ההולדת

 קרובים ידידים בחברת ונעשות עות,
מי שהמוסיקאי הסיבה זו אולי בלבד.

 יום־הולדתו את חגג גבריאלוב קי
ידידו של פירושק׳, במיסעדה 40ה־

11

■1ך 1ך1ן ך  החבר, בלי הופיעה ברקן, יהודה השחקן של חברתו ך
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להרבה. לחקוי מודל כיום מהווה לנוקס, אני הזמרת כמו המסופרת פלד,

גוריון ישראל
שנותיו, כמניין כיסא, על

 במצב-רוח היה השחקן
 להרימו כשניסו מרומם.

הפאב, בעלת סירב. הוא

 ולבשה התעצלה לא לצידו), (בתצלום בר״אור אורה
 גוריון, הצליחו. לא הם אן לחבריו, לעזור כדי סינר

החדש. סיפרו צאת את גם חגג קצוצה, בתיספורת

אונטיבסק׳, מישל
וכ בעבר השלישית העין מחברי

המוסיקה. ואיש ידוע עיתונאי יום

שהוז האורחים בין בן־יקיר. רימון
אש של וחברים מוסיקה אנשי היו מנו
 אכלה העליזה החבורה מיכל. תו

 הלילה. של הקטנות לשעות עד ושבעה
 ידיו מעשה בעוגות קינחו הס לסיום

שניות. תוך נחטפו בן־יקיר, של
מ נערכה טאס, בפאב מכן, לאחר

 גול■ ישראל של יום־הולדתו סיבת
 את שחגג ידוע, עקרב הוא אף יון,

 אפלב* בועז בחברת יום־הולדתו
 גוריון, ואחרים. לוין בן השחקן אום,

 הנוכחים את בידר מרומם, במצב־רוח
 מרוז, דליה היחצנית את ובעיקר
 בענ־ עסוקה והיתה לצידו שישבה

ייני־עבודה.

שיפה הגדולה הח
 מהאווירה ולספוג להיראות לראות, כולם יוצאים בו היום הוא חמישי יום

 הרבה למעשה חצות, אחרי מתחילים החיים תל־אביב. על שהשתלטה הניו־יורקית
 שם בעברית), (סגול פרפל בבר התרכזו ביותר הנמרצים הצעירים חצות. אחרי

 יפים הרבה שרבים. הסרט מכוכבי אחד ניני, איציק של לכבודו מסיבה נערכה
 מקום־ מהווה פרינס, הזמר של מהסרט כהעתק שנראה הזה, היפה הבר שם. היו

 להם. דומים מחפשים אך בקסם־עצמם השבויים העכשוויים, לאנשים מיפגש
 יוצאות־דופן. בהופעות נרקיסיסטים של אדירות כמויות במקום נספרו ערב באותו

 סיגריות ועשן המקום אפלולית כי מהנוכחים, איש לגנוב הצליח לא ההצגה את
הפריע. לא זה לנוכחים אבל הראייה. על היקשו הסמיך

 ססס הרבי במועדון התרכזה ממוסדת, נראית שלכאורה יותר, הבוגרת הקהילה
 והרבה סמיך עשן הרבה היה שם עילית, ההפקות חברת של במסיבה שבימית,

 לכמה גרמו היפים והאנשים המוסיקה להט הקל, שהחורף יתכן חשופים. אברים
ברחבת־הריקודים. עצמן את לחשוף עלמות־חן

בחברת קופמן ח"כ של עוזרו ז׳ח׳בסקי יוסי
מיכל. ואשתו גבריאלוב מיקי המלחין מימין, בתצלום
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