
פרינס את אוהבות הלילה

ולדבר. לאכול
★ הפוך וגם זה. בסדר

ציפורי־ ★ בו וגע היד הושט

מתחת
לסירפסת

 בתל־אביב השבוע נפתה חדש פאב
 הקטן הפאב בתל־אביב. מקום ושמו

 את לציפורי־הלילה מזכיר והחשוך
 מקום־מיפ־ וניאוני, חשוך פאב הפרפר.

 לכאלה וגם פרינס הזמר לאוהבי גש
 הזמינו לפתיחה עצמם. את שאוהבים

הכ בקומת אותם והושיבו החבר־ם את
הצעי את מהבריזה. שיהנו בדי סה,נ

 שגם ונראה המרתף בקומת דחסו רים
מזה. נהנו מאוד הם

 ),32(יוני מוזס הם המקום בעלי
 בתל־אביב סוכנות־ביטוח שברשותו

שעבד גרוש, ),32(ליי מוטי ושותפו

 'שאולי. רפי של במועדון שנים כמה
 יבני קיביקו אילן גם חשבו בזמנו
 הגזוזטרה מיסעדת של הבעלים אלון,

 את לתפעל שמעל, בקומה הממוקמת
 הרעיון. את שזנחו נראה אך הפאב.

 עדה המאפרת היתה האורחים בין _
 הגדולה הצלחתה שמאז ארוביץ,

 לא למסיבה סיבה בתוכנית־הטלוויזיה
 ניגשים מקום ובכל מנוח, לה נותנים

 לזרוביץ במחמאות. או בשאלות אליה
 בעלה בחברת ספורות לדקות באה

 בך שירלי מלכת־היופ- גם עמוס.
ב והפעם קצר, לזמן הגיעה מרדכי

ב לה לחכות שנשאר אביה, חברת
 חייכה, באדום, לבושה המלכה, מכונית.

 רק ופרשה. שלום אמרה הצטלמה,
 נשארה אביטל אילנה הזמרת
 בבן־זוגה מלווה היתה היא כשעה.
.32ה־ בן טובמאייר שי החדש,
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צווארו. סביב נייד פתן כשנחש אליה שניגש טהרני, סמי הצלם הזמרת
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פיק. צביקה עם למסיבה", ״סיבה בתוכנית ביצועיה על במחמאות שזכתה

סנגל
הגג על

 הוא בישראל האיטי של השגריר
 מגוריו במקום מאוד פופולארית דמות

 בווילה התגורר הוא בתחילה בנתניה.
 לדי־ עבר שעבר ובשבוע ברמת־פולג

 השגריר, העיר. במרכז מהודרת רת־גג
 הרומאן בגלל לכותרות עלה שבזמנו
ני התוססת אשת־החברה עם שניהל

 וביום הברה, מאוד אוהב מעוז, צה
 וידידיו חבריו את הזמין האחרון שישי

שלו. החדשה הדירה חנוכת למסיבת
המ דירת־הגג על נערכה המסיבה

 מסיבה של דגם כמו ונראתה רווחת
 שולחנות מיספר טיפוסית. ישראלית

למשק קטן בר ושתיה, אוכל ועליהם
 של הבן שהיה ודיסק־ג׳וקי חריפים אות
השג של יותר הקרובים מידידיו אחד
ריר.

 קצת אמנם רקדו הערב בתחילת
 לטנגו, עברו מאוד מהר אבל דיסקו,

 נספחים של זוגות וכמה וולם, פסדובלה
 על במרץ חוללו וילדים ודיפלומטים

 העדיפו, הישראלים השיש. ריצפת
 וגם הזה, בסדר ולדבר לאכול כהרגלם,

 החוגגים בין הסתובב והשגריר הפוך.
 מלוא את להעניק ומנסה מחייך כשהוא
לכולם. הלב תשומת

הת־ בישראל האיטי שגריריחף פראנק
 עם לרקוד הצלם על־ידי בקש

שבו לשולחן ניגש הוא הצילום. לצורך האורחות אחת

 אך משמאל) (בצילום בן־עמי תמי הדוגמנית ישבה
 מפני בן־גל שלווה את העדיף אלא בה, בחר לא דווקא
יותר. מלא מיבנה״גוף בעלות נשים כאוהב ידוע שהוא

 מיסעדה פתח־ בתיי־אביב בטיילת
 הים אל מבט עם פתוחה יוונית מיסעדה
 ומעוטרת צ־בעוניות נורות בשלל מוארת

 : קידמה עין־הרע, נגד מיובש שום כמו
 מהסוג זלילר זאת דיתה ובאמת לפתיחה.

 יירו במאכלים עמוסים מגשים בתל־אביב.
 ,גרו במיבחר ופירות דגים בשרים, סלטים,

 לבקש* או היד את להושיט יק היה צריך
 לוי וטוני אגמי רמי המקום, בעלי

 להב החליטו ובאירופה, בארצות־הברית
הב המיסעדה פתיחת ולצורך עירנו, לחופי
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עם בשיחה עסוק היה הערב שמרבית

פיבקו אביבה
ים־תיכ ומיסעדות למיסעדות״דגים
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