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וריקוד

 הבלונדית תמי, אשתו, עם שבא
וה כהים, במישקפי־שמש החמושה

 בחברת שישב ולנטין, אבי כתב
במקום. העובדת חברתו
ש וריטה, רמי היו? לא ומי

 המוסיקלית הקאריירה את התחילו
לחופ נסעו אך הזה, במקום שלהם

 המוסיקלי החלל את בספרד. שה
המור הייזר״, הג׳אז להקת מילאה

ביני ואמריקאים, מישראלים כבת
 שהזמרת זה גידי, בשם בחור הם

 לפני עליו שרה ליפשיץ שרון
שה לנו לגלות ידעו וגם שנתיים.

 המגיע קבוע, קהל על פועל מקום
 בפעילויות חלק לקחת כדי למקום,
שבו. השונות

 חגגו מימין). (שניה דליה אשתו עם ארצה חזר
 חיל״האוויר ואיש בהווה איש־העסקים איתם,
חסיה. ואשתו משמאל) שביט(שני יאלו לשעבר

: חורגת ואמא בן אב, ^1■ ^
 חב- בחברת בא בכדורסל, תל-אביב מכבי של המיקצועית עדה

שטראוס. מיקי עם חיה שלומית אשתו רון. ובנו עירית רתו־לחיים
 אחד להביקתה, מלאו שנים 10

 ביותר הוותיקים ממוסדות־הבילוי
 אווירה בו שיש מקום בתל־אביב,

 אך שעברו, לימים זכר כפרית,
ליחם. נם לא עדיין

המ את מנהלים חברים שלושה
לפ אותו שהקים כהן, אריה קום:

 (מיל׳) אלוף־מישנה שנים, 10 ני
בנ גברי והגשש בן־ארי נתן
 ה־ את מילאו ביום־ההולדת אי.

 חל שלמזלם אנשים, מאות ביקוזה
ל יכלו והם קייצי, ביום המאורע
הגדולה. בחצר התפזר

 שירי על שהתרפק בתוף־הקהל,
 אנ־ נראו בירה, וכוס ישראל ארץ

 עמוס האלוף כמו רבים, שי־צבא
ש לאחר מוושינגטון שחזר ירון,
 שר־הבי־ צבאי. כניספח שם שימש

 שם נראה אך היה, לא אמנם טחון
 שנזף זה חפץ, שימעון שלישו,

 צינזרו לא שהם כך על בנלי־צה־ל
גם היה שר־הביטחון. של שיחה

 .מ־ שפרש שובל, דויד תת־אלוף
 וגם רבות שנים אחרי צבאי שרות

נישואין. שנות 20 אחרי התגרש
 .ו־ שגיא צורי תת־אלוף והיו

שפ קהלני, אביגדור תת־אלוף
 עם מתחשבן ועכשיו מהצבא רש

ש פו״ם מפקד צור, ועוזי כולם.
 וכמובן צעירה בחורה בליוויית בא

 הבוהמה, של רבים נציגים שהיו
 כמו בנאי, מישפחת בני ביניהם
 זקן־האחים של הבן בנאי, אהוד
 בנו בנאי, ואורי בנאי יעקב

 מנחם כמובן והיה בנאי, גברי של
במ דרך־קבע המופיע זילברמן,

קי עשרות ממישקלו שהוריד קום,
 כמו כמעט רזה ושנראה לוגרמים

אשתו.
ש צפיר, טוביה גם שם היה
 באחרונה ושהוסיף להופיע התנדב

 אולי למישקלו. קילוגרמים כמה
זיל מנחם עם בהחלפות משחק הוא

פסחזון רפי המוסיקאי היה ברמן.

 בגגד־עור פרי כוכב רקדנית-הבטןומסמרות שו
 היחצגית עם עינטזה מסמרות, עטור

כוכב. של החבר ספן, שמוליק המנחה: (משמאל). הגר יהודית

באורם

 שונים, ובקישוטים בעלי־צמחים
 באולם היתה הגדולה ההפתעה אך

 בזה הוקרנו מסך־ענק על הגדול.
הערב. אורחי של שיקופיות אחר

 החוגגים כי לרקוד היה קשה
 בשיקו־ והביטו כמהופנטים עמדו
 חבריהם. ואת אותם שהראו פיות

 כי השיקופיות, החמיאו לכולם לא
מט שלושה על שלושה של בגודל

 בפנים, הפגמים כל את רואים רים
בהמ בהבנה. זאת קיבלו כולם אך
 שונים רקדנים הופיעו הערב שך
 ־ לרקוד העדיף הקהל אך הבימה, על

1'? ברקדנים. להביט מאשר בעצמו

 עמוס האלוףהאלונים שיבח
(מימין), ירון

 בוושינגטון, ישראל של לשעבר הצבאי הניספח
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