
 ושני חן שולה הזמרת היו 11 !י* "7 0^111
התשע בת מילי ילדיה, ̂ •

 מפחדים כולנו ״אנחנו השנתיים. בן ואיתמר [מימין)
כדי הילדים, את הבאתי אך הזה, המישטח מן

ה סיפרה מחליקים,״ אחרים ילדים איך שיראו
דונסקי קארין הדוגמנית :למטה בתמונה זמרת.

 המישטח על לעלות סירבו הם גם נואל. בנה עם
להחליק. תחת פופ-קורן לאכול נואל_העדיף הלבן.

האמו׳□ לד*
הסכין וול

 טוב די מחליקה דווקא ״אני
 בפעם אך הזה, הסינתטי הקרח !ל

דוגמ עם כאן כשהייתי וקודמת,
 נפלה דמיר שרית אחרות. יות

 ב- שכבה היא הרגל. את שברה
 ד חודשים חמישה גבס, עם :ית,

 שד,פ־ עד אותי, הפחיד כך כל ה
 הדוגמנית מספר להחליק,״ וקתי

 למישטח שבאה דונסקי, ןארין
בגני- הסקייטלנד של והחלקה

 את עמה הביאה היא התערוכה.
 סירבה אך החמש, בן נואל בנה

 לנסות רצה לא נואל גם להחליק.
 האמנים, ילדי יתר אך הקרח, את

הצ ואף ניסו הוריהם, עם שבאו
המישטח. על להחליק ליחו

 של בתם השש, בת אגמון הגר
 והמפיק אלמגור גילה השחקנית

 תעלה שלא אמרה אגמון, יעקוב
שלה. אמא בלעדי המישטח על

ה ה1ע1 י  קורן, איתמר מגלה ד
י  חן שולה של בנם י 1 -11 י \
לנירה. קורן, אבי התמלילן ושל

 פרנס דנה ובתה רבינוביץ נירה הזמרת היו ׳01111(1
 ואנחנו הרבה, לכאן באות ״אנחנו השמונה. בת 111

 מיק־ מחליקנית של פוזות כמה הדגימה דנה ותיקות״. מחליקות כבר
הקרח. על להחלקה מתאימים בגדים אפילו יש לדנה בועית.

לנ — ארוכה שעה התלבטה גילה
 אזרה לבסוף לנסות. לא או סות
 המיוחדים, הסקטים את נעלה עוז,

 בתחתית, חד סכין מוצמד שאליהם
 אחד בלוויית המישטח על ועלתה

 הגר השתכנעה אז רק המדריכים.
כוחה. את לנסות

להפ וגילו ניסו, הילדים שאר
 שיווי־מישקל תופסים שאם תעתם
 אך ליפול. מבלי להחליק אפשר

 כך כל אינו השד נופלים, אם גם
נורא.

 ילדי החליקו המוסיקה לצלילי
הוז הם הוריהם. להנאת האמנים

 התחרות לרגל לגני־התערוכה מנו
 אליפות־הנוער על במקום שנערכה
הקרח. על בהחלקה

אגמון שפחת מי
נעזרות שתיהן אלמגור.

 השש בת הגר
 גילה ואמה

להן שהורו במדריכים,

 מודאגת היתה הגר שיווי״מישקל. על שומרים כיצד
 פשוט כה שזה ידעתי ״לא מאוד. משועשעת וגילה

מזמן.״ זאת מנסה הייתי ידעתי, לו להחליק.
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