
ללמוד מה שד רו שיש גברי, סטריפטיז בישראל, גם סוף־סוף,
ומפורסמי□ עשירים מארח והבנות א״זגבדג וםאידך-שאול •

חברים ררא בריין
 רובץ, אם!ז ואיש־החברה המו׳ל יועץ־הסתרים,

במ שמרכזו התל-אביבי, הבליינים לחוג המשתייך
 מסיבת לעצמו ערך תל־אביב, שבצפון הבילויים שולש

בנוכחות ביפו, אופנתי בדיסקוטק גדולה יוס־הולרת

 והזמרים ובדרנים דוגמניות שם היו מידידיו. מאות
 צנעני מרגלית תבורי, שימי משה, חיים
 לאור מוציא הוא ובקרוב ,35 מלאו לאסף כהן. ויזהר

זמני. שם חברים, ללא עיר — תל־אביב סיפרו את

והליצניס הליצן
דן(מימין) אבנר הבדרן עם חברית בפוזה מרכז),

 את הנחה שאף מאחור), כנר(משמאל דן והקריין
(מש זמיר מאיר הליצן לצידם, הנעים. הערב
האורחים. על מים מלהשפריץ פסק שלא מאל),

 את פותחת הנועזות מהצופות אחתחמת נתיחת
שהר ריק, החשפן של מיכנסיו חנות

 בחשפנות. שלו הראשונה הפעם זאת שהיתה מפני נבוך, קצת גיש
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תר־אביביבנוסחצייפנרייר
 הל־ של במקומון קטנה מודעה

 החלד למועדון הביאה פוסט חזלם
 רובן נשים, כ־ססז הגבוהים נות

 לחזות שבאו אנגלו־סכסי, ממוצא
סטריפטיז. המבצעים בגברים

שאוה מאלה גברתנים, שישה
לב ומוכנים גופם את להעריץ בים
 במכוני־כו־ זמנם מרבית את לות
 את והציגו זה אחרי זה עלו שר,

 הניו־יורקים, כמו שלא חיטוביהם.
להצ הפחות־מפותחים דווקא זכו

וה לשוטר, מחופש האחד, לחה.
 בשם הארץ תוצרת שחור־עור אחר,

 אולי למחיאות־כפיים, זכו הילל,
 שמא או שלהם העינטוזים בגלל
 עשו האחרים שלהם. הנועזות בגלל

 מחיאות־ סחטו שבקושי פוזות,
 סימפטי רוסי ביריון למעט כפיים,
 לקול מושלם גוף שחשף וסכסי,

הנשים. של אנחותיהן
 בוודאי הזה, במופע הצופות רוב

 צ״פד במועדון דומה במופע חזו
 המציא שלמעשה בניו־יורק, ד״ל
 בח־ מדהימים הגברים התופעה, את

בהתנהגו מדהימות והנשים זותם
 לצעוק, לשרוק, מהססות לא הן תן:

הג ידיים. ולשלוח הערות להעיר
 כדי הרבה לעשות מוכנים שם ברים

 לאיזור שנדחף רולר בעוד לזכות
 בבגד־ים המכוסה שלהם החלציים

 ניו־ לא היא תל־אביב אבל זעיר.

טי היו שהתפשטו הבחורים יורק.
 מאופקות היו והנשים בנושא רונים
יותר.

ש הריסק־ג׳וקי, נתן הקצב את
 הנשים ואת הגברברים את עודד

 הסתובבו ברקע פעולה. לשתף
שומ כמה וגם חשופי״חזה מלצרים

 מהמת־ מרשימים יותר שהיו רים,
 את רק חשפו שהם ולמרות פשטים,

להצטלם. סירבו הם חזם

נ והבלש לשעבר חוקר־המיששרהגגקרוב עיקוב
ידי לחיבוק זוכה חדד, מישל הווה,

שת-החנרה דותי  של ידידתו לחוביץ, יונה בהירת״השיער מא
אלגנטית. בשימלת״סטרפלס והיא בחולצת״משי הוא רובין. אסף

הישר שחור״העורשרו את עושת המשי
ה שהיה הילל, אלי

 ראויים וגמישות פתיחות הפגין החשפנים, כל מבין ביותר טוב
ה הוא לציון. הנלהבות. הצופות עם בחושניות להתחכך הרנ


