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 המיפלצתי לבניין פעם לב ששם מי כל

 בוודאי חן, קולנוע שוכן בו בכיכר־דיזנגוף.
בש גדול כה בניין צריך מה לשם התפלא

אחד. בית־קולנוע ביל
וב בענף־הקולנוע המשבר כשהגיע

 כי להבין התחילו חן קולנוע של עליהם
רק זה וגם טוב, סרט יש כאשר רק

וידידה שרץ אדריכל
אלקטרוני פיקוד

 את לקבל המצליחה ישראלית כל על
קרני- בעזרת היפה, הברונזה או החום הגוון
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החוף מחוויית היוצאות נערות תריסר יש י

 1498 כל את למלא אפשר במוצאי-שבת,
למס הם גם הגיעו הקולנוע, של המושבים

מדי. גדול הבניין כי קנה
וביק שרון, אלדר האדריכל אל פנו הם

 שלהם בית־הקולנוע את לפצל ממנו שו
 מהם אחד שכל ניפרדים, מיבנים לשלושה

אחר. בית־קולנוע יהווה
 ז״ל, ירון קולנוע בעלי שעשו ניסיון

 (סינינזה לשניים שלהם הקולנוע את לחלק
 חן קולנוע ובעלי יפה, עלה )2 וסינימה 1

בסינימות. להתחרות החליטו
 אולם ישמש שלפיה תוכנית, הכין שרון
 879 עם אחד כבית־קולנוע חן קולנוע

 לחלוטין, מהאולם שיופרד היציע, מושבים.
ב מושבים). 500 (עם שני קולנוע ישמש
 שאותו מרתף, גם שרון גילה הגדול בניין
 שיהיה שלישי, לבית״קולנוע הופך הוא

בארץ. ביותר והיפה המהודר
מוש 150 רק יהיו חן קולנוע במרתף

ה כורסה יהיה מהם אחד כל אולם בים,
לרגליים. ריק חלל הרבה כשמסביבה דורה׳

בש יתחילו לירות מיליון של בהשקעה
חן, קולנוע את לחלק הקרובים בועות

 לשבת יוכל שבו אלקטרוני פיקוד ויבנו
 במעגל טלוויזיה בעזרת אשר אחד, אדם
ש הסקרנות, שלוש כל על יפקח סגור

מקרין. ללא אוטומטית יעבדו
 קהל־הצופים. של כולו יהיה הרווח

 סרטים, שלושה בין לבחור יהיה אפשר
 להישאר או אחת, ובעונה בעת שיוצגו
 ראשונה יומית, הצגה ולראות בניין באותו
אחר. סרט פעם בכל — ושנייה

ו מכוערים כיתמי-שמש צלוי, בשר עם
 ממש — אדומות ברכיים אפילו לפעמים

הטעם. לפי אפוי, או צלוי סרטן כמו
 קרני- הרי הרוב, שחושבים למה בניגוד

 ובתחילת האביב בסוף יותר חזקות השמש
 ומסוכנות הקיץ, באמצע מאשר הסתיו
 ביום- מאשר ואפור ערפילי ביום יותר
לוהט. שמש

ל מציעות השונות חברות־התמרוקים
 הפנים של חלק לכל תמרוקים שלל אישה
 ומי לכך, האמצעים לה שיש למי והגוף.

 לסג־ למטקות, בנוסף לים, לקחת שמוכנה
של שלל גם ולפינקס־הכתובות דוויצ׳ים

החב״ש־ת
 בכלל זה אחד. אף של אישתו לא ״אני

 בן־שחר. חיים של אישתו שאני משנה לא
 במי- לרפורמה ועדה בראש עמדתי לא אני

אוניברסיטת כנשיא נבחרתי לא אני סים,

 אני — לאומה בשורות לי אין תל־אביב,
פרא־אדם.״ סתם

 ביעל כשפוגשים לחייך שלא אי-אפשר
 והיפה הצעירה אישתו בן־שחר, (יעלי)

 חיים היום, במדינה חשוב הכי האיש של
(חב״ש). בן־שחר

 זה הריפורמה על יודעת שאני מה ״כל
 בחודש, לירות 200 עוד לי יהיו שאולי

 היה שחב״ש החודשים שלושה ושבמשך
 אותו. ראיתי שלא כימעט בוועדה, עסוק

 רעיית תפקיד על יודעת שאני מה כל
 פעם שאמר מה הוא האוניברסיטה נשיא

 גם ״לפעמים המנוח: הרצפלד אברהם
מחייב!״ ,האובליז
 השומר־ חניכת תל־אביב, ילידת ליעלי׳

 תלמידת היסטרית״), יונה (״אני הצעיר
 ואם ירושלים באוניברסיטת גיאוגרפיה

 עיסוקים בינתיים אין ילדים, לשלושה
 ו״בבעל בילדים הטיפול מלבד אחרים,
כ נבחר שהוא מאז הביתה עייף שחוזר
האוניברסיטה.״ נשיא

 תכשירים מומלצים ושפופרות, בקבוקים
אלה.

ל וכדי ממש, האופנה לפי לנהוג כדי
 אוהבת היום צריכה יתר, משיזוף הישמר

 בתקציבה מיוחד סעיף וחוויותיו הים חוף
 אחד אף אשר השיזוף מוצרי לשלל האישי

במייוחד. זול אינו מהם
 ה־ לתכשיר סליחה, לשמן־השיזוף, נוסף
 בשוק יש לירות) 15(כ־ לשיזוף קוסמטי

 לירות). 23(כ־ לאף מיוחד מקלון־שיזוף גם
 לחוטם, מיכסדדפלסטי או עיתון במקום
 להגנה המקלון׳ בעזרת להימרח אפשר

אטימה.
 ורק בפנים, שחום צבע לקבל כדי

ל בעיקר יועצות־היופי, ממליצות בפנים,
 קרם־השח־ בים, לבקר מרבות שאינן אלו
 לירות). 23(כ־ לפנים עדין מיוחד מה
 עור לבעלי מיוחד קרם־שיזוף גם יש

מיו קרם בקיץ, הראשון לשיזוף או בהיר,
מיוחד קרם לירות), 16(כ־ רגיש, לעור חד

״אני :תוכניות לה יש זאת לעומת
 בטחורים. למילחמה אגודה להקים רוצה
 בישיבות זמן הרבה כך כל יושבים כולם

 לעסוק עומדת אני ברצינות, הזו. בארץ
ש עד אבל לענייני־הרווחה, הקרוב בשטח

שותקת.״ אני זאת, אעשה לא
 אוסף בטיפוח יעלי עוסקת בינתיים

 הרי- את ובלהסביר שלה, תמונות־האמנות
 המטל- אלמוניות נשים לעשרות פורמה

או פיננסי, ייעוץ לקבל כדי אליה פנות

כן־שחר יעל
אדם״ פרא ״אני

 ומבקשות בחנות־המכולת אותה הפוגשות
החדשים. המיסים על הסברים
 אתם ״מה אחת: תשובה לה יש לכולם

 לה כשאין לחב״ש.״ תלכו ממני? רוצים
 אומרת: היא פיננסיים, לעינינים כוח כבר
 בת- אני הזה, לבן-שחר שייכת לא ״אני

בן־שחר.״ זמר־האופרה של דודתו

ל מיוחד וקרם לירות) 16(כ* יבש לעור
לירות). 15(כ־ לא־מיוחד עור

 שפתון מומלץ הרגישות השפתיים לבעלי
 11(כ־ העור על נראה שאינו השיזוף
 גם להשתמש אפשר זה בשפתון לירות).
הש במיוחד. הרגישים חלקי-פנים לאותם

העור. על נראה אינו פתון
 או בשיזוף בדיוק מתעניינת לא את אם
מאו כשאת לים ללכת ומוכרחה במים,
 מיוחד, איפור על החברות ממליצות פרת,
 הרגיל שהאיפור משום מים, בפני עמיד
פשוטים. לכיתמי-ליכלוך בים הופך
 חזרת הים, יום את שגמרת אחרי גם

 אחריך רודפת עדיין והתקלחת, הביתה
 תחליב לך מציעה היא חברת־התמרוקים.

 אשר העור, ולהרגעת הלחות להחזרת
 לאורך עליו ושומר השיחום את מייפה
אומרים. כך ימים.
ז אלה בימים לים ללכת כדאי אז
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