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ר צ הו־ שר שובו
 במסע־ להט, שלמה תל־אביב, עיריית ראש יצא האחרונה בשנה
 הפסיקו לא באמת מאז הפסקה״. ללא ״עיר כינה שאותה לעיר פירסום

 חצות. לאחר פתוחים שנשארו אתרי־הבילוי, כל את לקנוס פקחי־העירייה
 של השקטים מהמפורסמים אחד פרץ, הרצל גם היה שסבלו מי בין

התל־אביביים. חיי־הלילה
 ירמיהו, ברחוב הרצל פאב של הבעלים היה הוא וחצי שנה לפני עד
המקום את פוקרים שהיו והבידור, הבוהמה מאנשי רבים של מושבם מקום
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 לתפקידים וזוכה בהוליווד, רבות שנים מזה המתגורר איפלה,
הפתיחה. בערב בראשונה הכירו המקום ובעל השחקן מעניינים.

 החל והרצל שכר־הדירה, את העלה בעל־הבית אך שלהם. ההופעות אחרי
 המקום צדק. נווה גבול על לילינבלום, ברחוב התמקם הוא בתחילה לנדוד.

סגר. והרצל השכנים, לתמונה נכנסו ואז חודשים, כמה פעל
 וחיפש חיפש הרצל חדש. מקום שיפתח לו לנדנד החברים החלו אז
 שבמקום. המיסעדות אחת שבבעלותו כץ, מאנפרד למיסעדן והגיע

 רבות הזמנות משותף. מקום פתיחת על ביניהם להסכם הגיעו והשניים
 דמותו התנוססה ועליהן ונציגי־התיקשורת, הידידים החברים, לכל נשלחו

 מוזה של בפעליו הקשורים היסטוריים, תאריכים ונרשמו הרצל, של
הפאב. של הפתיחה יום היה שהופיע האחרון התאריך המדינה.
 מאות במקום התייצבו היסטורי, לאירוע כיאה הפתיחה, ביום ואכן,
 ליטני, דני הזמרים שם היו ירמיהו. מתקופת הרצל ותיקי ביניהם חוגגים,
 ששרתה מהתקופה עוד המקום מבאי שהיתה דקל, דפנה קלפטר, יצחק
 ישי, גליה והשחקנים הון לביאה סוכנת־השחקנים צבאית, בלהקה
ואחרים. דיין רחל מור, ציפי

 הזמרת כמו לילינבלום, ברחוב היה כשעוד הפאב, פליטי גם הגיעו
ועוד. לידסקי צבי עורך־הדין לב, עדנה

 דליה רקדנית־הפלמנקו כמו הפתעות, כמה גם היו פתיחה, בכל וכמו
 והשחקן בארץ בביקור הנמצאת פלמנקו, להקת בחברת שבאה לאו,

 שני שיעשעו הקהל את בהוליווד. ומצליח החי איפלה, אהרון הישראלי
 היה והאחר הבר על ממונה היה אחד ההיסטורי. להרצל מחופשים צעירים
החשובים. למוזמנים למקומות־ישיבה אחראי
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 תל״אביב. על מסתערת היא וכעת בלוס־אגג׳לס, שנים עבדה
הנכונים. האנשים את לה ומכירה בכך לה עוזרת הזמרת גיסתה

 בתפקיד המופיע צדוק, ארנון השחקןו##וו!# גיבור
חרוד" לעין ״בדרך בסרט המישנה גיבור

 המהודר הפתיחה בערב אשתו. בחברת המעניין, הערב את מבלה
במיקצועה. רקדנית היא אשתו הולדתו, יום את חגג גם הוא

 אגרול בידו מחזיק מילר יונתן המוסיקאילפה מהיד
 ליאת הרקדנית של לפיה אותו ומקרב

 צבעון, ורד של בלהקה חברה היא הרקדנית האילתית. אקטע
הריון. בשמירת הנמצאת מורתה, אצל לביקור בדרכה היתה והיא
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