
^  1

ובריאות הרז״ה
 בסלון
 המלך
שאול
אשקלון

 לחופשת לחו״ל לצאת צורך אין מעכשיו
במתכו להרזייה, מרכז ובריאות. הרזייה

 מיוחדת כמחלקה נפתח בינלאומית, נת
דיאטטי־ מומחית עם שאול, המלך במלון
 רפואית השגחה עם מארזז״ב, קנית

 אלי בהנהלת אינדבידואלי, וטיפול
ושמחה.

 האירוח בצד פועל זה • הרזייה מרכז
 110 המשפחה. לכל המלון של הרגיל
חדר, בכל ורדיו טלפון ממוזגים, חדרים
 מועדון סאונה, אולמפית, שחייה בריכת

לילה.
 בעוד ילדיכם את יעסיקו ומדריך גננת

אמיתי. מנופש נהנים אתם
 בין־לאומי מומחה רפואי מסג׳יסט

 כוע״בו) ל״י(כולל 1550 מיוחד: מבצע מחיר
לילדים. הנחה זוגי. בחדר לאיש מלא פנסיון
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□)5נו 34124-5-6-7-8-9 טל. במלון־. הזמנות
י0ב1 )1900-0900 רצוף (פתוה וד׳א: י9נ

 222042 טל. ,28 גורדוןאלקטרונית, מזכירה ־ בלילה
)1900-0900 רצוף (פתוה 450359 טל. 140 גבירול אבן

 892305 טל. 86 סוקולוב חולון•.
 2־28258 טל. 23 ג׳ורג׳ המלך ירושלים:

 731773 טל. 56 ביאליק רמת־גן:
 997965 טל. 37 רוטשילד צ: ואשל׳
054/25294 טל. 72 הרצל שד׳ רמלה:

תל־אביב ל. הס רח׳
297263 סל׳

 9.9.80 שלישי ביום
 עם החודש ראיון

 לנגר פליצוה
הדין עורכת

 שלישי בימי פתוח המועדון
 התוכניות בערב. 8.30 משעה

בערב. 9.00 בשעה מתחילות

ה ספר בית טיק מ לקוס
״ ה ק י ז י ל ,

! ע י ד ו מ
 לקוסמטיקה בוקר לקורס ההרשמה החלה

1980 אוקטובר
 ,וד א׳ כימי כשבוע פעמיים יתנהל ההורס

 לפנה״ג 9—11 השעות כין
בי״ס של רשמית דיפלומה תוענק למסיימות
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כיותר מוגכל המשתתפות מספר

 ת״א. 177 דיזנגוף רח׳ליניקה
.237457 טל.

רצינות של חשיבותה
)81 מעמוד (המשך

בלימו העיקרי עיסוקה מילבד
ומ רבים תחביבים לה יש דים,

 בתנו־ פעילה חברה היא גוונים.
 אדום במגן־דויד עובדת עת־נוער,

הר קוראת עזרה־ראשונה, בהגשת
ה סודות את לומדת ספרים, בה

 פלטשר לאה אצל היציבה הליכה
ידי בחברת לבלות אוהבת וגם —

מסי או טוב, סרט לה תנו דיה.
כ אליהם תרוץ והיא עליזה, בה

שימחה.
הר חושבת לא היא בחורים על

 אך חברים, במה כבר לה היו בה.
 לקשר מוקד הפך לא מהם איש

מחפ ״אני בינתיים. ועמוק. רציני
 חושפת המושלם,״ הגבר את שת
 צריך ״הוא סודותיה. את שלי

הו חוש ועם ויפה, חכם, להיות
בן־אדם.״ שיהיה — והעיקר מור.

 לימודיה, את שתסיים אחרי
 לה יש אחר״כד לצבא. תתגייס
 באוניברסיטה. ללמוד תוכניות

 כיוון באיזה לה ברור לא עדיין
נם- היא עכשיו כבר אבל תבחר,

 החמישים. שנות בתחילת שואיהם,
 היתה והאס ידוע שחקן היה האב

״הת הבוהמה. מחוגי רחוקה אחות,
אמרה. השוניס,״ לחיים רגלתי
עיתו תהיה אולי לכתיבה שכת

 אולי בספרות, תעסוק ואולי נאית
 בתחום שתשתלם גם יתכן במדע.
כלשהו. מדעי

 כאשר לעשות רוצה שאני ״מה
 להיות כל קודם זה גדולה, אהיה

במי תלויה להיות לא עצמאית.
 וללמוד, בעולם לטייל רוצה שהו.

המלכה. מספרת וללמוד,״ ללמוד
 תל־אביב של הבוהמה אנשי

ה של הולדתה את זוכרים עדיין
 היפהפיה ואמה זאב אביה מלכה.
 מועדון־הלילה את שניהלה זהבה,
ידו דמויות היו ביפו, כיאם עומר
התל-אביביים. החברה בחיי עות

בתחי לראשונה נפגשו הוריה
 היד, ״זה החמישים. שנות לת

 רבין. לבית זהבה מגלה בכסית״,
 לראות הקאמרי לתיאטרון ״הלכתי

 יובל־אור, של אהבתה ההצגה את
 מעניין. בתפקיד זאב השתתף שבה
 ו־ לכסית הלכתי ההצגה אחרי

אותו.״ לי הכיר הקפה, בעל חצקל,
 מחלקה כמנהלת אז עבדה זהבה

 אחות ״הייתי צהלון. בבית־החולים
 אשר עד הבוהמה, מחיי ורחוקה
 אם מגלה ברלינסקי,״ את היכרתי
 עד 'שנתיים יחד ״יצאנו המלכה.

 שנות 12 אחרי ,1964ב־ שהתחתנו.
ה כל שלי. לנו נולדה נישואין,

 מרבית כי איתנו, שמחה בוהמה
שי שהייתי ידעו ומכרינו ידידינו

 ולא בשמירת־הריון חודשים שה
ב העובדים הבית. מפתח יצאתי
 מסיבה אז לנו ערכו כיאם עומר

 שהשתתפו המאורע, לרגל ענקית
 אך הבוהמה. של המי־ומי כל בה

 אופייניים חיים שניהלנו למרות
 מכל שלי את הרחקנו בוהמי, לזוג
 לאת־ איתה קמתי לא מעולם זה.

חו הייתי לילה בכל כי חת-בוקר,
מאוחרת. מאוד בשעה הביתה זרת

 בגלל מאוחר, חוזר היה זאב גם
היי הבוקר שבשעות כך ההצגות,

 בכל עמוקה. בשינה שקועים נו
 שעשינו, מד, בכל הצלחנו זאת

שקי -מה כל להיות גדלה ושלי
וויתי.״

 בטוב- ומקושט מרוהט בבית
 מכסים קירותיו שאת טעם,

נול נודעים, ציירים של תמונות
להו יחידה כבת שלי וגדלה דה

או והיא משלה חדר לה יש ריה.
 ״אנחנו שלה. הפרטיות את הבת

 אינדיווידואליסטים״, של מישפחה
משלוש אחד ״כל זהבה. מספרת

 ואת שלו הפינה את אוהב תנו
שלו.״ השקט

ה הצעירה שמביאה התעודות
להו נחת גורמות הביתה יפהפיה

 אף רבה. גאווה בהם ונוספות רים
 מאוד״, מ״טוב פחות אחד ציון לא

מח המורים של ההערכה ומילות
 שזהבה אחרי עתה, ביותר. מיאות
 ובתה האם מבלות לעבוד, חדלה

 קוראות ״אנחנו בקריאה. רב זמן
שלי. מספרת הספרים,״ אותם את

לי מילבד בנחת. מתנהלים חייה
 בכל עסוקה היא בית־הספר, מודי

חו שישה ״לפני הרבים. תחביביה
 צימחונית, להיות החלטתי דשים

 היא ודגים,״ בשר לאכול וחדלתי
כך.״ לי ״וטוב מספרת.

 שאינה עצמה על מעידה היא
 לעצמי מוצאת אני ״לכן עצלנית.

 לא ומעודי פנוי, רגע בכל עיסוק
השתעממתי.״

גיל למלכת־המים שנבחרה מאז
 חדשות. עובדות־חיים כמה שלי תה

 להיות יכולים שאנשים ידעתי ״לא
 של להצלחות ביחס צרי־עין כה

אח האחרונים, בשבועות אחרים.״
ב־ מרגישה היא הבחירה, טכס רי
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 קובעת הצלם, להוראות ושצייתה
 דוגמנית. להיות רוצה לא ש״אני

 נראית בשער עבודת־פרך.״ זוהי
 מלתחה מתור ניבה, של בדגם שלי

 גירעון האופנאי לה שהכין שלמה
ניבה. של הבית מעצב אוברזון,

קרו חברים כמה מצד קריר יחס
או לא ״אני לה. מפריע וזה בים.
 לא ואני בי, שמקנאים לגלות הבת

 ההצלחות על להתנצל אוהבת
כנ זהו, אך שלי. אומרת שלי,״
הצמיחה.״ מן נפרד בלתי חלק ראה,

 ליוון, לנסיעה עתה מצפה היא
 כבר היא עיניים׳״ בכיליון לא ״אך

בעי בחוץ־לארץ, לטייל הספיקה
רבות. פעמים באירופה, קר

 שלי תעביר המלכה שרביט את
אח בת־מזל לנערה הבאה בשנה

 למלוך מתכוונת היא אז עד רת.
 לעשות לא ובאלגנטיות. בשקט
מוצ הזדמנויות ולנצל רעש, הרבה
דרכה. על שתקרנה לחות

 זה דבר בכל ראשונה ״להיות
 זה אבל אצלי, חולני צורך לא

 מלכת״המים אומרת כייף,״ בהחלט
1980.
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