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שש הזמרתלב עתה
לא לארץ בה

נמ בניו״יורק, ממושכת שהות חר
 מזור, גברי היחצן עם בקשר צאת

בקרוב. ולהופיע לחזור ומתכוונת

ן0ב 7777)77/
 כמו נראה לא כלל זה בתחילה

 ישובים היו לשולחנות מסביב פתיחה.
 או בית־הקפה בחלל שבהו אורחים מעט

 בתל־אביב, בן־יהודה ברחוב בנעשה
 בשעה רק הקחאסונט. ממוקם שבו

 אורחים הגיעו כאשר יותר, מאוחרת
 ובתוספת האווירה השתנתה נוספים,

 הקרה ולשתיה החמים לקרואסונים
 גם להתעופף החלו החום להפגת
 והשבים העוברים ובלונים. בדיחות
 השימחה, פשר מה הבינו לא ברחוב

 כשלעצמו וזה לבדוק, נעצרו פעם ומדי
רבות. להתבדחויות נושא היה

 אי־ ,הפתיחות בכל כמו וכרגיל,
 בדמות הפעם גימיק, ללא היה אפשר

 מלווה שבאה ,15 בת רקדנית־בטן
 היא אם ברור היה לא וכלל באביה,
 שהיו הרבים הצלמים בגלל תופיע,
אביה. התרצה לבסוף אבל בשטח,

 של עוזרת־ההפקה קרוצ׳י, ריקי
למס וסיבה ממד תוכנית־הטלוויזיה

ערד. מפסטיבל חוויות סיפרה בה,

ך1ק11 י 1 1ך מנ נוצצת, בשימלת״ערב (מימין) ך1
! י י  במישחק״הביליארד, נוחה את סה 111* 11 י

ה״ני- אולמי של מהבעלים אחד של אשתו הבי, כשאילנה

 ל עוזרת צוץ"
 חיי־ה במיגזר

אי לעומתה,

 אני אנ!א,
פאב! חצה

מזיע נסיך תונת

החאשניפ
בחנים

 הבן כזאת. אמא כולם על הלוואי
 אמר ומוסיקאי, חייל לנזדדר, גיא

 הגאה, האם אז פאב, רוצה שהוא
 את סידרה לנדוור, יואלה הציירת
 הכל כנראה, ברמת־השרון, העניין.

 השיגה הדואגת האם לקרות. יכול
 ומרץ יוזמה הרבה ובליוויית משקיעים,
 התעשייתי באיזור מרתף על התלבשה

ה בשם פאב ופתחה רמת־השרון, של
לז.

 ההורים, של חברים הגיעו לפתיחה
 בזק, מנכ״ל אלסטר יורם כמו

 דיסקונט מנכ״ל ארהרד גירעון
 מועצת ראש בלקין פסח השקשח,

 צביקה הזמר לשעבר, רמת־השרון
 גילי ואחרים. רוקק שלום פיק,
 על לקח דור, יובל של אחיו דור,
 המקום, של המוסיקלי הניהול את עצמו

 את להפוך הבטיחה לנדוור ויואלה
רמת־השרון. של לצזותא המקום

ובאבי-ראש בירה,סיני,
 במועדון זמן. הרבה כבר בתל־אביב נראתה לא כזאת פתיחה

 התקבצו קיסר, דיסקוטק שכן שבו במקום הממוקם הביליארדרים,
.70ה־ שנות של הרכילות טורי מגיבורי רבים שעבר בשבוע
 למאיה, הנשוי ק־אהרון, ארל׳ה הוא מהבעלים אחר
גולדמן. דורון היהלומן של אשתו שהיתה
 בכינויו הידוע סבאג, אלי נראה כוס־בירה על החוגגים בין

 אינשטיין, ואריק שיסל צבי זוהר, אורי של חברם גוטה,
 הנודעים מהבליינים כמה ועוד אילן שישו של בחברתו שישב

יפה הסתובבה משולחנות-הביליארד אחד ליד .70ה־ שנות של

שש! הדוש,
 הו נראו עוד

 לבלוו הממעטים
 השנתיו למסיבה
 ח קיפצה תופפה,

מלהתק החוגגים
 הסטודגטית־ד

 הסת בחיטוביה,
 בסבי מהגברים

 פלאטו־שרון
ד בלה ידידתה

ך "1111  איש־ וכיום לשעבר, שחקו״הנדורטל 1ר1ך
שלושה מזה זוגו בת בחברת עסקים, 11 1-1 #1י1

לבילויים. לצאת ממעטים השניים פורת. חגית חודשים,
א מוט׳

לשולחן־הביל

■ ך ך ך  ידידים בחברת לשבת בחר שחקן־התיאטרון \
את לידו קשר מהנוכחים אחד הפתוח. באוויר 111 ^1

למצלמה. מצחיקות עוויות עשה והשחקן בגאז הממולאים הבלונים

 של בעזרתם לחוגגים, חיטוביה את הבליטהפללי אניטה
 מגן אלי והבסיסט (מימין) דור גיל הגיטרה נגן

בראשותה. הרדיקלית המיפלגה הקמת על סיפרה גם היא (משמאל).


