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מה הוא הפלסטי המנתחלויאב עמוס
 וחבריו ״כסית", של קבועים

עורכת־ לרותי, הנשוי לויאב, במקום. שגדל טוענים

 מקום, בקירבת קליניקה פתח ״במחנה", של המישנה
 לצי- ב״כסית". לביקורים הפנוי זמנו את מנצל והוא

ת דו בכובע. החבושה קליימן, רחל הקוסמטיקאי

מעצבת״שיער, שהיתה (משמאל),ולאל ־ט
 והו- לעיצוב״פנים, הסבה עשתה

שהיא דלאל, המקום. בשיפוץ וטוב־טעם כישרון

 גור אילנה בפסלת פגשה בעלי־המקום, של קרובה חברה
 ניסתה דלאל שעשתה. העבודה על לה שהחמיאה (מימין)

כן המקום, אופי את לשמר ציור־הקיר. בשלמותו נותר ו
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(משמאל). ליצניות שתי זר־בלונים. מקבלת (מימין), מן

ת שת1םח פתיחה - כפי ד
 לרגל כסית בקפה אחרי־הצהריים השישי ביום התקבצו חוגגים של רבות מאות
 שכבר כסית, קפה בו. שנעשו והשינויים השיפוצים לאחר המחורשת, פתיחתו

 תמימי־העים היו הכל אך ומורדות, עליות האחרונות בשנים ידע היסטוריה, עשה
במקום. היה לא רב זמן כבר כזה שמח שאירוע

 תיזמורת־ג׳אז בלונים. וחילקו קביים על ליצנים הסתובבו הקפה שלפני ברחבה
 כבר אך ,4 לשעה רישמית הוזמנו החוגגים החוגגים. קולות על לגבור הצליחה לא

 מאלה רבים המסורתית. הסנגריה את לשתות שבאו מאנשים המקום המה 2 בשעה
 שהונחו קרים, פירות של גדושות במנות הסתפקו יותר מאוחרות בשעות שהגיעו

חתיכות־קרח. מלאת שוקת במעין
המעצ בתפריט. שינויים גם ונעשו חדישה, מיזוג־אוויר מערכת הוכנסה במקום

 אבני־המוזאיקה את הסירו בית־הקפה את שיפצו שכאשר סיפרה דלאל ויולט בת
 מוישל׳ה של למצבה השתמשו באבני־המוזאיקה בלבן. שסדר המרכזי, מהעמוד

הוותי הפתיחה. לפני יום חל למותן ליום־השנה׳הראשון שהאזכרה איש־כסית,
 בני- את לברך בתורו איש־איש ועלו בברכות, התכבדו נסיח יושבי מבין קים

גורביץ. עמיקם הוותיק איש־הרריו מנצח כולם כשעל המישפחה,
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