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 בגדה ברמה, בסיני, תטייל באם
 בישראל אחר מקום בכל או
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הכרם כבוד
 המועצה יו״ר ,46ד,־ בן שופאני סלים

 1000 בן גלילי (כפר מעליא המקומית
 הוא לצפת), נהריה בין נוצריים תושבים

הגליל. מנכבדי אחד
 שעבר בשבוע אותו היכר, כאשר לכן,

 ),23( עראף ריזק־אללה כרים אחד, רועה־בקר
 לעבר כיסא השליך ואף נמרצות מכות
הגליל. ארץ כל רעשה פניו,

הדב התפתחות כי אם אחים. ששה
 — שגרתית די היתד, למכות שהביאה רים

אי לבן־כפרו להוציא סרב ראש־המועצה
שמש עד לחרטות לקורס להפנייה שור

ל חייבת שהיא המיסים את תשלם פחתו
 שופאני של אחיו ששת ראו לא מועצה,

המכובד. אחיהם בהכאת שיגרתי דבר שום
 את לנקום החליט חנא, האחים, אחד

 כרים על ידיו לשים ניסה המשפחה, כבוד
 בידיו, עלה לא זה דבר כאשר ולהענישו.

 אחיו כלפי תגמול פעולת זה במקום ביצע
כ שניהם את היכר, ובן־דודתו, כרים של

 העניין את וסיים אולר לעברם הטיל דבעי,
בגבם. ממש של בחבטות

 לבית־ הועברו הפצועים בגו. דברים
 הגליל ונכבדי התערבה המשטרה החולים,
סולחה. לתכנן התחילו

 רק הנוגעים לכל נראה הזה הפתרון
 גם כי להסביר מיהר שופאני, שסלים

 לשלם עראף משפחת תצטרך הסולחה אחרי
 אלא שהוכה המכות על לא אבל — נזיקין

 כאשר שלו כרם־הזיתים שהוכה המכות על
ההתכת לפני ימים כמה העלה, עראף כרים
הכרם. לתוך שלו הבקר עדר את שות

 עם מתנגש כפרי שכאשר מוכיח שרק מה
 להיות עלולים כפרי, הוא שגם ראש־המועצה,

מיסיס. אי־תשלום מאשר בגו דברים יותר

פנינים גס
 קילוגרמים של מכסימום להוריד כיצד

 זאת ניצחית שאלה על זמן? של במינימום
 לזלול, מוכנה: תשובה דיקר לרג׳ינה יש

המישקל. שומרי חוג של האכילה הרגלי לפי

 וירקות פירות הרבה כוללים אלה הרגלים
 יגים, הרבה כרוב); חרשף, אספרגוס, (רצוי:

סו אלכוהול, לא אופן ובשום בשר. מעט
סופגניות. או צ׳יפס עוגות, כריות״

 להיווכח יכולים השיטה, בהצלחת סיכה.
 בית השבועי, כינוסם במקום החוג חברי
 להם מצפה שם בתל־אביב, אמריקה ציוני

 להישקל חייבים הם עליו מישקל־ענק
 להם, מוצגת גם ושם שיעור כל בראשית
 שלמד, תערוכה ההרזייה, פעולות לעידוד

 (אשד, ואחרי לפני תמונות מערכות של
 שחזה כבדות, רגליים מפושקת שמנה

 הופכת הרחבה, שימלתר, מתוך מתפרץ
וכדומה). להפליא חטובה לעלמה

 השמנים החברים דנים עצמם בשיעורים
ש כפי רזים,״ סליחה לזריה, (״הכניסה

ה בבעיות ״אסורה!״) מהם, אחד הסביר
 לאכול) לא (או לאכול מר, שלהם. השמנה
 ארוחת בין לנגוס ימה הלילה? בחצות

לארוחת־הערב? הצהריים
 של שבועות 16ו־ כאלה שיעורים 16 אחרי
 לרזות תלמיד כל יחייב התפריט על הקפדה

 לתלמיד מקנה זה לפחות. קילו בחמישה
לשימלה. •סיכה ולתלפיוה לעניבה סיכה

 בשיבוץ זוכה יותר לרזות שמצליח מי
כסיכתו. פנינים

 מארצוול החדשה העולה דיקר, סוד.
 מרכז מניו־יורק, השיטה את הביאה הברית,

 מיליון חצי המונה המישקל, שומרי חוג
 מיליון 97 (״מתוך אמריקה ברחבי חברים

השמנים״).
 בכל יש כי קלה׳ יותר המלאכה בארץ

שמנים. פחות הרבה זאת
 השמנים 200ב־ מסתפקת לא דיקר אבל

 מורים, רופאים, (ביניהם לרזות הרוצים שלה
 את ששכחה אחת דיילת ואפילו עשרה בנות

 הקרוב, בעתיד לפתוח, החליטה והיא עצמה)
 בתל־מונד אחד בחיפה, אחד סניפים: שלושה

 שחבריו הצעיר השומר של כקיבוץ ואחד
 זהותו את לשמור מובנים׳ מטעמים ביקשו,

בסוד•

ת1נ1עת
השותף

של
ה הגר ה
 שחקנים של כשלונותיהם או הצלחתם

 — המקודש הכלל על־פי בארץ, ניקבעים,
 לבין אנשי־במה בין לך ואשמור לי שמור

העברית. העיתונות של מבקרי״האומנות
 לבעלי מספקים והבוכבניות השחקנים

 שמנות, שמועות והביקורת הסיקור טורי
 ואילו ושערוריות־שווא. רבגוונית רכילות

 — לרמוס או — לרומם דואגים הטוראים
 מידת לפי הכל יותר, הזוטרים השחקנים את

הכל־יכולים. לאנשי־העיתונות יחסם
 פלא אין כך, משום גדולה:״ ״כתבה

 דור ׳סאבי )25( הצעיר השחקן חזר שכאשר
 אלא — לתפקידים רק לא דאג הוא מחו״ל׳

פירסומת. קצת לעצמו לעשות גם
 שבסוקרי־ ההגונים באחד בחר כך, לשם
 עורך בר־קדמא, (,״יאנוש״) עמנואל הבמה:
אחרו ידיעזית בצהרון הבמה אגרות המדור

נות.
 דור, של הצלחותיו על שמע בר־קדמא

בארצות- שטראסברג לי של אולפנו כאיש

 60 החולב, בטוביה תפקידים וכבעל הברית,
ובימת־השחקנים. לסואץ שעות

ה על לכתוב הבטיח התלהב, העיתונאי
גדולה. כתבר, החוזר שחקן

 לא והכתבה — שבועות ימים, חלפו
 ואז ליאנוש, פנה המיואש, דור׳ הופיעה.

בהפתעה: נתקל
 אורן, אורי העיתונאי לעבודה, ״חברי

אמר. עליך,״ לכתוב לא ממני ביקש
דור, כאבי שלך: החברך ״בגלל

אורן. אורי אל רץ נרעש, כולו
 פעם לך ״היתד, הדבר: את אישר זה

 א־ערורו,״ הדיסקוטק עם שעבדה חברה
 ״הייתי נשכחות. הנידהם, לשחקן הזכיר׳
 לא והיא — בעיסקי־בידור איתה שותף

 עליך.״ נכתוב לא גם לכן כסף. לי החזירה
 ״ידי• מקורי: נימוק הביא גם אורן אורי

 מוכן לא אני ביתנו. הוא אחרונות עזת
 מחבב.״ לא שאני אנשים בביתי שיאכסנו

 והזועם: הצעיר לשחקן דרוש היה לא יותר
ה אגודת של האתיקה לוועדת ״אפנה

ש — ״ובינתייום השבוע, איים עיתונאים,״
 הצילומי■ את לפחות בר־קדמא״ לי יחזיר
־בידו!״ שהשארתי שליי
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