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ל1ו לדעת שעליך גל
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עמוק) (מקפיא 0££<ז וז££2£1£ן
₪ ■  משפחה. לכל חיוני ממש הוא ■ 1 ■

 במחירים מרוכזות קניות לבצע לך מאפשר הוא
 לקצב, ו/או למכולת בריצות לחסוך נמוכים,
זמן. לאורך מזון של גדול מלאי ולאחסן

 אותו, לרכוש הזמן עתה מת■
 של חיוניותו בעיצומו הקיץ א,

גדולה. 0££<ז £8££2£8ה-
 התלולות המחירים בעליות בהתחשב כ.

 לרכוש כדאי העולם בכל
 עתה, כבר 0£6ק ח=>££2£ח

סבירים. ׳כשהמחירים

 המוצעים הרגמים כל מבין
¥ 1  1>£1/\/וו\00ס 7וח0ו7׳וי בשוק כיום 1

 \]£*1/\/ו00ס 7וח0ו7׳ווי ביותר. הטובה הקניה הוא
 הוא וכזה אורגינלי, אנגלי 0££ק ח££2££ח היגו

 אירופאיים מדגמים שלו(להבדיל הגימור גם
באיטליה). המיוצרים אחרים

■ ■י■ * 0ס 7810113׳ ה את ■ ן  ניתן /ו/\וו!£*0
והסלונים החנויות בכל לרכוש ■1

השק״ם. ובחנויות המובחרים

ל
*

 >ו£1/ת\ע00ם 7810173׳
 להתאמה הקפאה דרגות 6

 הסביבתית לטמפרטורה
מזון. ק״ג 35 עד - תכולה

ם הקפאה * ו נ מי ד ע מעלות 19 -
נגררו־ת מגרות *
קדמית פתיחה *
מגנטית נעילה *
פורמיקה עשוי עליון משטח *
מרהיב, עיצוב *

 בע־׳נז. ברינזאג בלעדי: .יבואן
>21931 טל: תל־אביב, ,11 לבונטין רח׳

 המובחרים והמלונים החנויות בכל
השק״ם. ובחנויות

/¥ 7 0 0 1 € 6 1 1§

רגיל״ ״לא רעיון

מידיכם לחמוק להזדמנות תתנו אל

33 חיפה-נורדאו
 ברציפות 7.00 עד 9.00מ- פתוח — תל־אביב

 ביממה) שעות 24( 222042 טל׳ ,28 גורדון
 450359 טל׳ 140 אבן־גבירול

 287443 טלי 97 אלנבי
 731773 טל׳ ,56 ביאליק — רמת־גן

 228258 טל׳ ,23 ג׳ורג׳ המלך — ירושלים
 ״גל־גפך — ראשל״צ
 941526 טל׳ 37 רוטשילד

965294 טל׳ ,72 הרצל רמלה,

)03(224120 227182טל. א• ת" 107 הירקון רוז־

051/24195־6 הנופש כפר מקומות הזמנת

וטיולים נסיעות

1 הנופש — כף ימי 5ל בואו
ק ש ן7א  ,נופש שרותי ״קל״ו

 וטיולים, נסיעות .רון״
 , מכל להנות אותך מזמינים
אשקלון הנופש כפר תענוגות

ליחיד ליליום400 במחיר
 בינלאומית, אוירה אשקלון הנופש בכפר

 צרפתי אוכל ולילה, יומם וריקודים מוסיקה
 חברה, ומשחקי בידור חופשי, יין משובח,

 — מקסימה שחיה בריכת משגע, ים חוף
 ומצרפת. מישראל והיפות היפים וכל

יולי. בחודש זה לכל אותר מזמינים ורון״ ״קל״

הכוזבת פארה
)62 מעמוד (המשך

שיי הם מפיק. שאני הסרטים מצטיינים
ההולי בסלאנג היום שנקרא למה כים
 עלילת גם כך )50£ז $6(א רך׳ ״סכם וודי

 ושמה יתומה האחרון הקולנועי השלאגר
דאטטי.
 ב־ כעבודת־גמר חיברתי התסריט ״את
 . יע־ מספר בלום־אנג׳לס,״ לקולנוע קולג׳
 שחקנית הזמן כל שחיפשתי ״אלא קובי,

̂  ש־ עד הראשי, התפקיד לגילום מתאימה
 ~ ראיתי רונדה. על לחלוטין במיקרד, עליתי
 וכש־ קצר. סרט של הקרנה באיזה אותה

פא לבין בינה המדהים בדמיון הבחנתי
הסרט.״ כוכבת תהיה שהיא החלטתי רה,

 י הס־ את מייד נתנה 22ה־ בת השחקנית
 המירוץ החל ועתה בסרט, להשתתף כמתה

 הראשונה שהבמה ידע יעקובי הזמן. נגד
 שמונה ותוך קאן, פסטיבל להיות חייב

 היה זה ״בשלב גמור. הסרט היה שבועות
לפא שדומה פוסטר מוציא שאני ברור לי
 יקנו שאנשים לי ברור והיה פוסט, רה
ידע כי בילבד, הפוסטר פי על הסרט את
האמרי הגברים של חלומם שזהו תי

 ואם פארה. עם למיטה להיכנס — קאיים
 הם ד,אוריגינלית, פארה עם הולך לא זד,

 הסרט — ועובדה בנפילתה. גם יסתפקו
מצליח.״

 נישואין; כלבים,
גירושין_______

 וה־ השזוף יעקובי, של חייו יפור 1̂
י  מתוך נלקח כאילו נראה משופם, ״

 את המישפחה. לכל אמריקאית מלודרמה
 ב־ כמכונאי־רכב סיים הוא הצבאי שירותו

כ הצטרף השיחרור ולאחר חיל־החימוש,
 החל שבמיסגרתה כרמון, ללהקת רקדן

העולם. את לגלות
 יצא ששת־הימים מילחמת לאחר מייד

 בארצות- הופעות לסיבוב הלהקה עם
 בניו־ להישאר החליט סיומו ועם הברית
 כרטיס־טיסד, ללא שנותר למרות יורק,

״הת בילבד. דולרים עשרה ובכיסו ארצה,
הרא והג׳וב ברירה, בלית לעבוד חלתי

 החברות באחת נער־שליח היה שלי שון
 זו ״בעבודה יעקובי. נזכר מנהטן,״ של

 ברחוב אחד יום שפגשתי עד המשכתי
 הם שכיום מישראל, שלי חברים שני

 עצמם. בזכות והידועים מאה מצליחים
 החולש זילברברג, (״סטיב״) צביקה האחד

 והשני בניו־יורק, ועסקים מלונות רשת על
 חברה נשיא היום שהוא הוניגספלד, צבי

הגי השניים בלוס־אנג׳לס. לשירותי־בית
 והזמינו כל, בחוסר לאמריקה הם גם עו

 ללוס־אנג'־ לטיול אליהם להצטרף אותי
לס.״

 יעקובי החליט הקולנוע, בממלכת כאן,
ב בתעשיית־הסרטים. עתידו את לבנות

 אחיותיו משתי שקיבל מישפחתי, סיוע
לקול לקולג׳ התקבל שם, המתגוררות

ש והחליט הב״א לימודי את סיים נוע,
 הראשון סרטו את להסריט הזמן הגיע

 12 של בתקציב מלא, באורך מערבון —
מהלוואות. שגייס דולר, אלף

 חברה, אחר חיפוש היה הבא השלב
ה הבמאי של הסרט את להפיץ שתסכים
 למצוא אפשר שבאמריקה אלא אלמוני.

 חב- נמצאה יעקובי של לסרטו וגם הכל,
 פשי- בפני עמדה שנה שכעבור רת־הפצה,

טת־רגל.
 קיבל לא כאשר נואש. אמר לא יעקובי

 עס חוזה חתם לו, שהגיעו הכספים את
 הברת־ איתו ביחד ופתח מנהל־החברה

 רכש שנים שלוש כעבור עצמאית. הפצה
 של יחיד בעל והפך השותף, של חלקו את

 יעקובי ויעקוב שנה, לה עברה החברה.
 סווט־ בשם רוסי ממוצא יפר, צעירה הכיר
 ״פשוט כלבים. שני בביתה המגדלת לנה,

 הגעתי וככה שלה, הכלבים עם התחלתי
 שנה חצי ״אחרי יעקובי, מספר אליה,״

הת כבר שנה חצי ולפני התחתנו, כבר
נישואין.״ שנות שמונה אחרי גרשנו,
הקולנו הלהיט על עלה כשהוא היום,

 מוותר אינו עדיין הוא שלו, הראשון עי
 שהוא כפי לעצמו, שקבע הקו על בקלות
שלו עוד לביים השנה ״החלטתי :אומר

 שיותר כמה לגרוף כדי סרטי־מין, שה
 מכן ולאחר השקעה, במינימום כספים,

גרי עלילתי סרט גם לעשות מתכוון אני
האפ ככל רחב לקהל להגיע מנת על דא,
 אוכל כלכלית, עצמאות לי כשתהיה שר.

 אפילו ואולי רוצה, שאני מה כל לעשות
 הכל באמריקה לאי למה אוסקר, לקבל
!״להיות יכול

 ? בארץ גם סרטיו את מפיץ אינו ומדוע
 ״לא בתמימות, שואל הוא ״השתגעת,?״

!״מהמישפחה לי נעים


