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 על הסיפורים כר
הבר־ במסיבת שר יואר

 צצה, של המקום קוראים ברמת־השרון באיזור־התעשייה שנפתח החרש למקום
 פתח ושאול מאיר חבריו שני עם שבשותפות בן־דוד, שלמה של כינוי־החיבה

 פירושו וכולם כולם, מגיעים פתיחה מארגן וכשצצה בעיצובו. מרענן פאב־מיסעדה
 היווסדה. מאז ברמת־השרון נראו לא במקום שנוצרו פקקי־התנועה אנשים. אלפי

קורה. מה הבינו לא למקום הסמוכה המישטרה בתחנת השוטרים אפילו

יום־כיפור של הקבוע במיפגש אביב

השרון ברמת אי־שם

: פלאטושוון אנט : ־׳ * ״
חדיו לאירוע הגיעו פלאטו״שרון אל את להזים כדי י

 ביניהם. במערכת־היחסים המשבר בדבר השמועות
 בחברת המשיכה אנט דרכיהם. נפרדו כשעזבו אך

ד. בחברת לדרכו הלן בעלה ואילו ובנה חברתה די י

 המפורסמת האסירה של ואחותה הבוטיקאיתקביליו ציפי
 בשלמה ונתקלה עור בשימלת הגיעה יערי, חווה

נאפסו. עיזאת המכונה כקמע המשמשת והעז (לצידה) הבעלים בן־דוד,

שרי בי
חיים

שבארה
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בראשונה. הכירו כיצד לו והזכיר אותו, זיהה (עומד) חדד מישל החוקר

תל צעירי ★ בנו של מיצווה

תל״אביב, עיריית ראש סגןגויפל יגאל
 יואל הזמר של קרוב חבר

 כשהוא בתוף אחז שר, המארח של הגדרתו לפי שר,
כמוהו. לנהוג שולחנו יושבי את בהתלהבות מעודד

 חיים בנוסח בר־מיצווה מסיבת
 של בנו שר, לאלון נערכה שכאלה

 ג׳וים. ואשתו שר יואל הזמר־הבדרן
 דווקא היה הערב כוכב מפתיע. קצת

 חבריו כל את והזמין שקיבץ האבא
 בתורו איש־איש עלו ואלה הוותיקים,

 על ומשונים שונים בסיפורים והפליגו
 מתקופת החל שר, עם שלהם הקשר
 וכך, האחרונות. בשנים וכלה הצבא
 לשמוע המוזמנים יכלו שעה, במשן־

 האב של מחייו וסיפורים מעשיות
 לעניין נגעו כך כל שלא המפורסם,

שלו. והבר־מיצווה הילד
 המועדון ברפ״ס, נערכה המסיבה

 את הפותח נצדיון, רפי של המחודש
 וטובים. חדשים לימים בתיקווה שעריו

 שולחנות לאורך ישובים היו האורחים
 הזוג קיבלו פניהם את טוב. כל עמוסים

 מצלמות תאורת וזרקורי ובנם שר
האירוע. את שהנציחו הווידיאו

 גם היתה לחגוג שבאו הרבים בין
המת לב. עתה הוותיקה הזמרת
 ישראל הזמר בניו־יורק, גוררת

 תל־ ראש־העיר ממלא־מקוס יצחקי,
 ובני־מישפחה גריסל יגאל אביב

 במיטבו נראה שר יואל קרובים. וחברים
 אף הוא בו. נראו לא מחלתו ואותות
וחידודים. בבדיחות אורחיו את שיעשע

ח| ך ך1ח  שלום איש־העסקים של אשתו (מימין) |
באר־ במסע־עסקים הנמצא פנסטר,

המת בן־יוחנן, עדי הדוגמגית עם שמפניה כוסית השיקה צות״הברית,
למטה). מושקובסקי(בצילום דנה יחצ״נות. שם ולומדת בניו־יורק גוררת
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 עב־ גרוס, רפי׳ס. מעל הממוקם גרינהאוז, המועדון
ת על סיפר הכרס, ביניהם. רבת־השנים הידידו


