
 לפני הזה העניין כל התחיל עצם ך•
 ילדים להוולד התחילו פתאום שנה.

ישראל. של והאמנות התרבות לכל חדשים
 אחד ברציפות. נולדו האלה התינוקות כל
ם השני. אחרי י ר ש  שברשימה, הילדים ע

ש כאילו חדשים. כמה תוך נולדו למשל,
זה, רק ולא מראש. כך על נדברו כולם

 העוסקים להורים נולדו האלה התינוקות
 בלי כמעט האפשריים, האמנות שטחי בכל
לדוגמה: מהכלל. יוצא

 השנה נולדו העברי לתיאטרון •
 הצמרת לשחקנית מפוארים: תינוקות כמה

 דורון לדינה דפנה. נולדה מרון, חנה
 זוהר ולמרים דן, הראשון, בנה נולד

 מפחד במי הופעותיה באמצע נילי, נולדה
 חשוכת מארטה, בתפקיד וולף מווירג׳יניה

הילדים.
 דור־העתיד, קם כן גם לספרות •
 הסופר של החדשים־מאד בניהם הם הלא

ברמי. ט. המשורר ושל תלמי, מנחם
רמו שלוש לנוער הוסיף הפיסול •
 שתיים שייכות מהן חדשות, ציוריות זות

 כן* יהודה לצייר יהודה. בשם לציירים
 רפאל, נולד האמריקאית, ולאשתו יהודה
 הצרפתיה ולאשתו ניימן יהודה ולצייר
 ול־ לצייר לעמנואל. אחות לורד״ נולדה

 השנה נולדה לוריא, רענן קריקטוריסט
מאוד. ציורית בהחלט שהיא הג׳ינג׳ית, דפנה

רון, דינהדוחן שו החוש הדור  מגיל ילדת־פלא שהייתה דו
 שחקן יהיה לא דן שבנה מקווה עשר,

פירסומת. של בסרטון המניין מן ככוכב להופיע הקטן דן הספיק כבר זאת בכל בכלל.

 זוהר אורי לבמאי השטחים. בכל השנה.
 אל* איוון לבמאי וכן אפריים־פישל, נולד

דו־ דינה השחקנית של בעלה דד־לנג׳יאל,

 לאחת, הבמה. מן לעת־עתה שפרשו מאד,
 שהיה קיבוץ לחבר שנישאה לוי, יונה

מיד; הרקדנית ולשניה, נעוריה, ידיד גם

שש נסתיימה החודש
האגנשיות הלידות

יצחק של הצחקניות
ת, איילת ישר, שולמי  מד!- העתק מהוות ו

רפופורט. תמר היפהפיה, אמן של ייק

 הזעקה־ את השבוע הביא הפיסול •
 התינוקת יעקובה, מפי שנשמעה האחרונה,

 הנחשב הפסל כן־יעקב, לאיזי שנולדה
הבוהמה. למלך
הרבה התחדש הישראלי כקולנוע •

 לשחקן־ עדי נולדה כן לעיל), (ראה רון.
 סאלח הוא הלא טופול, חייס הקולנוע

לעתיד. וארבינקה בעבר, שבתי
 בתינוקות השנה התבטא הריקוד •

מחוננות רקדניות לשתי שנולדו חדשים

 של בדמותו העברית, הסאטירה •
 הגראפיקה, עם בשיתוף מנוסי, דידי

 השנה תרמו מנוסי, צילה לר, שקוראים
דנה. את לאמנות

 שלשה תרמה הארכיטקטורה •
 רב־ יעקכ האדריכל להפליא. יפים ילדים
 יצחק האדריכל (לעיל), מרון חנה עם טר

 נצר רפופורט, לתמר כיום הנשוי ישר
 זיוד, דודתה, בת (ביניהן יפהפיות למשפחת

 שולמית, השניה, בתם נולדה להם רודן),
 והמשוררת היפה, איתן דן האדריכל וכן

 החודש נולדה להם היפה, שני רינה
היפה. תמר בתם

 בתו לידיה, מאשתו אופיר,רש״קה השי
 ישראל המנוח הקומיקאי של

סבו. על־שם ישראל, גם הנקרא אלכסנדר, הוא שומאכר,
ידידיה של הידידותיות

לשני השנה נולדה הבוהמה, ילדי כרוב

צילה, אשתו הן מנוסי,
תיו בנו ש ודנה, קרן ו

האמנות. היא שעיסוקם הורים

 זיוה של מקומה את ירשה שבזמנו זי*,
בלהקת שפיר־רודן,

 א־פיר, שייקה של הפנטומימה •
 תינוק, חדשים כמה לפני נולד לו אשר
המתוק. אלכסנדר הוא הלא
 שני תרמה המשגשגת הפזמונאית •

 המופיע סנאי, חיים חדשים. שלאגרים
 ול־ אריה, את הוליד ואני ,מלןבר כרגע
 יוצר גם שהוא הרדיו, איש לונדון, ירון

 כמה לפני נולדה הטלפון, שיר הלהיט
דניאלה. שבועות

בנו מתחיל

 לשי יוולד
 ת: פאי,

 1 הבוהמה
נ*מ כי

 ז שייוולד
ן לאמנות

העי ידי על מיוצגת העיתונות •
 כך כל תינוק זהו שכא. שלמה תונאי
כשהוא נולד. לא עוד אפילו שהוא חדש,

אס
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 בו בכסית
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טזפול־נה טופול ו


