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 הוא בחיים שגם חושב פעמים*"ואני כמה

 היה בעיני בן־גוריון דבר. אותו מדבר
 מאמין לא אישית אני מבגין. דמגוג יותר
 הנמנע מן לא הסוף. עד פוליטיקאי לאף

מהי יותר שנשמעים דברים אומר שפרם
האופו כראש אותם אומר הוא כי מנים

 להתעסק מתחיל ממש כשאדם אבל זיציה׳
 צורת כל במיטבח, ממש כשהוא בדבר

 היה לא פרס אם משתנה. שלו ההתנהגות
 היה שהוא להיות יכול האופוזיציה ראש

בממשלה. שתומכים דברים אומר

 שחקו..רונימוד 0
נר־שניס: שיווה

 חושב אני איתו. שנתחרה אנחנו ״מי
מחב שגם היחידים השחקנים אחד שהוא

 בעל- אותו יודעים גם הטכסט, את רים
 לשכנע ומצליחים בו מאמינים וגם פה

שכמו הוא העניין גדול. צופים קהל בכך

רונאי
דמגוג״ יותר היה ״בן־גוריון

 מעריצים של קהל סביבו יש שחקן כל
 בגין לכך נוסף אותו. מעריץ שלא וקהל

 וקהל שנה 30 כבר התפקיד אותו משחק
 השנים. במשך והולך גדל רק שלו הצופים
בו. לקנא רק אפשר
 שנוסעים היחידים השחקנים אחד גם הוא

 בכל ומשכנעים לחו״ל שלהם ההצגה עם
 כמו אבל דרמתי, שחקן הוא אומנם שפה.
 את להפיג יודע הוא טובה דרמה בכל

 כשהוא קומיים. במומנטים הדרמתי המתח
מצ הוא בכנסת קריאות־ביניים על משיב

 פאתום לו יש יריביו. את אפילו חי?
 ומתי לעצור מתי מצויין ״טיימינג״ רציני.
נפלא, ביטוי כושר לו יש מייד. לענות

כר־שכיט
השולחן״ על לדפוק ״מתי
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 מקום לכל שהולכת הנעל את מצאנו אמיתית... ספורט נעל כשחיפשגו
בערב, לריצה או כדורסל למשחק הטניס, למגרש

לעבודה... ואפילו לטיול לדיסקוטק, הספר, לבית

 ובעיצוב במחיר תחרות ללא נעל
 וגמישות בחוזק המצטיינת הנעל

 ממך נפרד בלתי חלק שתהפוך הנעל
הראשון מהמבט שלך הנעל
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המובחרות והוטל״□ הספורט וחוויות שלום ש.א.ל,כל-בוישקםילצרכו המשכיר להשיג:

״ ל ב ת בי״ס ״ ו מנ ג דו 6״* ל
טיבעונית, קוסמטיקה ״רשל" בחסות

בארץ. מסוגו ראשון בי״ס פתיחת על להודיע שמחים
חידה אורלי הצמרת דוגמנית בהדרכת מסלול ודוגמניות דוגמניות קורס *
מזור סימה כהדרכת אופנה תצוגות להנחיית קורס *
סלוצקי נתן הצמרת דוגמן כהדרכת דוגמנים קורס *
 ילדים דוגמנות קורס *

:הקורסים כמסגרת
 ״רשל״, הקוסמטיקה חכרת — החן וטיפוח איפור

03־228315 טל.
 לוליאן אבי הצלם כהדרכת — צילום דוגמנות

 דיין ניסים הכמאי — וטלוויזיה קולנוע
 מירו הצמרת ספר — וטיפוחו השיער

תלמידים/ת חיילים/ת, לקיכוצניקיס/ת הנחה
 תצוגת כשילוב גמר, תעודות חלוקת הקורם בגמר *

הקורם. מסיימי בהשתתפות מרהיבה, אופנה
 תצוגות סרטים, אישי, וטיפול לעבודה הפניה *

ועוד. אופנה
 — מת׳׳א ק״מ 100 מעל למתגוררים *

חינם. הסעה אפשרות מסלול דוגמניות קורס :והסכיבה ירושלים לתושכות +
טי שי מ ס  נרשם/ת לכל קו

03־241331 ,טל תל־אביכ), עיריית (מול ת״א 16 מסריק ביכר :לדוגמנות בי״ס ״בל״
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 הוא ובעברית. באנגלית מצויינת דיקציה
 על לדפוק מתי ידיים, להניף מתי יודע

 ללחוש. או הקול את להרים מתי שולחן-
מב מתחרים לו אין שבכנסת חושב אני

 לא אפילו לאופוזיציה, תשובותיו חינת
פעיל.

מאסטר־פיס. הם בחו״ל ליהודים נאומיו
 שהוא לשכוח ולא אותם לקנות יודע הוא

 בעל־פה הכל זוכר הוא הטכסט. את חיבר
ה בונ  אני מדהימה. תכונה זוהי הנאום. את ^ו

ה נ ל ן ן  מש- כשהוא ממעריציו. ממש זאת, ^
 ,דמוק- ,אומה׳, ,מולדת׳, כמו במילים

ה׳, זה.״ את רואה ממש אתה אז ירטי

נדוסקין: גרשון הבמאי •
טוב.״ ״הוא •

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי
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מזי: להדגות שוות
אנווגום נפיקוח 88 רשיון

ל ״ א ״  457895.450264.449554 ת
 051■ 23019 ט.־ אשקלון

 057*30192טל באר-שבע
 02-226618 טל ירושלים

 067-50488 טי טבריה
04-712342טל חיסר.
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