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קוסם ונסיבות מפהקות במסיבת יום־
ההולדת שר ראה שלמו! ★ ומי לא בא?
בדודי ★ וסוד ההצרחה שר יהודית ארדיטי.
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הרגלה ,בשולחן פינתי בחברת ידידים מחו״ל.

ן ן ־ ך י ן ^ 1 \ 1יי ץ 1בראשונה באירוע חברתי-פרטי,
 1 11\ 111 1 1באה בחברה בעלה נתן תומר
והסכימה להצטלם רק עם הזמרת שולה חן)מ שמאל(.

|  1ך  1ד | 111ךיך ■ האופנאית ,היתה גאה להציג את פניה החלקים ,אחרי
 1 # #1 11 1111הקילוף שעברה ,וסיפרה שחזרה מסקי בצרפת ימים
ספורים לפני המסיבה .בעלה דוד)לצידה( ,ויתר על ריקודים וישב ליד הבר.

כיום קוראים למקום הזה שח־סט.
בעבר הוא נקרא דיקסילנד ולפני כן
היה שמו בישראל ר־דיע .היום מנהלים
אותו שני אנשי־עסקים — יוסי ח
סון ,שהוא בעל חברה להפצת אוטומ
טים לבתי־עסק ,וניצה דובשני ,ה
עוסקת ביהלומים .אבל את התוכן ה־
חברתי־האמנותי תספק הזמרת־שחק־
נית שולה חן .ובמידה וכל אלה ש
באו לפתיחה יבואו גם בהמשך ,אפשר
לאמר ששולה חן ״עשתה זאת״ .יר
דנה ארזי היתה שם ואיש הכלסטק
רסי גינת היה שם .כל אנשי־ההפקה
של סיבה למסיבה הגיעו ישירות מ
מסיבת יום־ההולדת ה־ 50ש ל ריבקה

מימאלי.

האורחים הרבים ,שמנו כמה מאות,
לא הסתפקו בפאב פנימה ,והתנחלו גם
בחצר הגדולה שבחזיתו .האח״מים הר
בים שהגיעו ,גרמו לפקקים רבים באי־
זור ,מכיוון שנהגי המכוניות החולפות
עצרו כדי לצפות בחוגגים .מלצריות
חינניות הסתובבו בין החוגגים כשהן
מחזיקות במגשים עמוסי כל טוב .הבד
רן מנחם זילברמן טען ,ספק בצחוק,
ספק ברצינות ,שגבו ממנו כסף עבור
שתיה שהזמין במקום למרות שהיין
והבירה חולקו בחינם ,ואולי היה זה
תירוץ לכך שהוא עזב את המקום עם
אשתו דורית זמן קצר אחרי שהגיעו.

ך 1ך 1| | 11בתה של ניצה דובשני ,בעלת המקום ,הני־
 1\ 1ך 1ך1
\ .1111^ 1 1 1 1 111פה אל־על את השחקן־בדרן דובי גל ,ש 
נראה מאוד מרוצה מכך .היא חזרה על ההנפה לא פחות מארבע פעמים.

־־  2 2י

אתי בוקין

שנות ה־ ,70וכיום אשת־עטקים.

חני שטיינו

הדוגמנית ומלכת״המים ,רקדה ב 
חברת בן־זוגה לחיים ,מקס מלנה,
מבעלי המקום ,שסיפר שהוא משנה את יעודו של המועדון

שבניהולו .חב
עדיף שיתחתן
משמאל( חבר

