
 אגרסיות להוציא אפשר איך ★ ?50 רגיל מגיע כשגשש
מקומי? לספר איטלקי מגאזין ששה מה ★ סמלי? סכום תמורת

ש ש ל1י ג ג 111 ג ב
 לוי שייקה של במסיבת־ההפתעה שהיו החברים
 האם אלא הופתע, באמת הוא האם שאלו לא מהגששים

 כזאת. הפתעה 50 בן לאדם לעשות חברי מעשה זה
 לאולם כשנכנס והמום נרגש מופתע, היה לוי שייקה

לו שטמנו המלכודת את וגילה גליל־ים שבקיבוץ

 כיברת־ אותו שליוו כאנשים או עברו מימים שייקה
 ניצה או שלו מורה שהיה סגל, שלום כמו דרך,

 שהיו פוקס ועופרה ליכטנשטיין זוהר פרחי,
 גם היו בה. חבר היה ששייקה הצבאית מהלהקה חלק

והחרד עין־הכרמל בקיבוץ השרות מתקופת חבריו

במרכז), (בצילום פרץ ויקיכוכב עדייו
 של הכדורגל שחקני מוותיקי

רוזנבלום(מימין), איריס רעייתו בחברת הביניים, דור

 מ״ שהיתה
 אחותו .70

א, הכדורגל

ספרים
חוגגים

 ההפתעה מן שייקה התאושש אחר־כך כו.
 ולהתבדח בהתרגשות ולשוחח לחייך והתחיל

לו. האופייני בהומור הוותיקים הידידים עם

 ביד בהם ששלטה פולני, נעמי של בכיכובה □.,גול
 עברו על פרטים גילה ב״נר איציק פעם. כמו רמה,

פיקודו. תחת היה ששייקה בתקופה שייקה, של הצבאי

 בנאי גברי שלו, הקולגות בלי שאי־אפשר וכמובן
לבי ועלו שהתרצו פוליאקוב, וישראל(״פולי״)

 פיר־ שמאוד שיפרה, לשעבר, אשתו נראו בקהל מה.
 במיוחד. עליו החביבים מהמקומות שלו וחברים לו, גנה
 בר־אור, אורה ידידתו היא מהשימחה שנעדרה מי

לבוא. יכלה לא מחלתה שמפאת טאבו. של הבעלים

 משה היה החולף לשבוע עד
העו ארבע ממיספרת מרציאנו,

 לא אך מוכר, ספר בתל־אביב, נות
 יצירות ארבע של פירסום מפורסם.

 האיטלקי במגאזין־היוקרתי שלו
המאו את למהפך. גרם אינטרפשן

 עוד עם ביחד חגג הוא החגיגי רע
 ספי פניסטים, חופפי־שיער, 2500

ב לקוחות והרבה רים־מתחילים
 על הלחץ ביפו. הדיסקוטקים אחד

 שבעלי עד גדול כה היה המקום
השערים. את לסגור נאלצו המקום

 דנן סלביאןמקומית
של העור במיקטורן

ליאור מקושט. בוקרים ובכובע

 נראה כך המום, אולי או לחלוטין |||1\ץ״1
מוטי אליו כשניגש לוי, שייקה 11/ 11\

לבר־ כדי לשעבר, איש־הטלוויזיה קירשנבאום,

 דנון, •טי הגלריות, איש ידידו אורנה, אשתו,
ואחרים.

 כניסתו עם מייד להתאושש. זמן לו נתנו לא אפילו
 המקום ושם שמו כתוב היה שעליו במיזע, אותו הלבישו
 רגליו על הקהל עמד בפנים חבריו. ואת אותו שאירח
 בין עבר האולם, של הימני לחלק פנה שייקה לו. והריע

 הבין כבר שם לבימה, ישירות ונקרא שולחנות ;ה
 שכאלה. ח״ם בנוסח תוכנית לו ;כינו

 ופר־ אנשי־תיקשורת אמנים, עשרות נראו באולם
של כחברים נתגלו הערב שבמהלך מזוהים, לא £ים

 יגאל(בצילום ואחיו גינדי מימין) משה(בצילוםגינדים ׳
 של האחים הם נשותיהם, בחברת משמאל)

 ושבו בבראזיל ארוכה תקופה שהו האחים המנוח. גינדי זברהם
26

 הסדר בעיקבות מסתבר, ארצה, שבו גינדי מישפחת בני לארץ.
 נמוך פרופיל על שומרים הם שילטונות״המס. עם אליו שהגיעו

בבני־מעמדם. המשופעים שונים, באירועי־צדקה נראים ואינם


