
הבוהמה
רבינוביץ. נירה הזמרת ולידה כץ

 הבוהמה. בנות שלוש בתמונה שנראות כפי
 ג׳וזי הזמרת (באמצע) חן, שולה הזמרת (מימין)

שמחנו לכן כדוגמניות,. להופיע רגילות לא ,אנחנו

 אדומת היא שולה ג׳וזי. סיפרה דוגמניות,״ של בפוזה החדש השיגעון את להראות
 החרוזים עם הופיעה שולה מתולתלת. בלונדינית ונירה הדבש בצבע היא ג׳וזי שיער,

בחלטורות. וג׳וזי לילדים הזמר בפסטיבל איתם הופיעה נירה השירוויזיון, בשירי בחנוכה

הידוע. גמליאלי גילי החתיכות ספר

 כיפד לנסות מוכנות והשחקניות הזמרות
 ואמנם, חדש. אופנתי שיגעון כל עט

הח האלה, המסרקיות את ראיתי ״כאשר
 בפסטי- איתן להופיע שאוכל מייד לטתי

 נירה סיפרה בחנוכה,״ בל־הזמר־ילילדים
 שש לעצמה וקנתה החייכנית רבינוביץ
מסרקיות.

 הזמרת אמרה לפסטיבל,״ טוב זה ״אם
 גם טוב להיות יכול ״זה הולצמן, רותי

מסרקיות. רכשה היא וגם לשירוויזיון.״
 מוכנה שהיא גילתה, כץ ג׳וזי הזמרת

 והזמרת־שחקנית ככה, סתם אותן לנעוץ
בהו בהן להשתמש הבטיחה הן שולה

 השחקנית־עיתונאית בטלוויזיה. פעותיה
אחריהן. לפגר שלא החליטה רווח שולה

טמי פסקה חדשה,״ אופנה נולדת ״כך

״מס מקרוב. לקוחותיה את המכירה רה׳
 תאמץ שתיים או אחת שאמנית פיק

 תלכנה היתר וכל חדש, שיגעון לעצמה
בביטחה.״ אחריה

 בשקיות שלה המישרד מתמלא בינתיים
 הזמר בחרוזים. עמוסות קטנות, פלסטיק

 התבונן למישרד, אחד יום נכנס ליטני דני
ונבהל: בחרוזים
 חדש סניף פותחת שאת מבין ״אני

והסתלק. לה הודיע באפריקה,״
ש והחליטה פעורת־פה נשארה טמירה

ה לאמנים לפחות להסביר הזמן הגיע
 :האלה החרוזים פשר מה אצלה עובדים

 אחד יום אפריקאי. קשר שום לי ״אין
 עם חתיכות ראיתי ושם בנואייבה, הייתי

צץ אז נוצות. ועליהן בשיער מסרקיות

 אך דומות, מסרקיות לעצב הרעיון בי
חרו בהן לתקוע החלטתי נוצות תחת
 קטנים, חרוזים העיר בכל חיפשתי זים.

 אותם. שמוכרת אחת חנות לבסוף ומצאתי
 לכל פניתי החרוזים את שקניתי אחרי

ב בריפוי בתל-אביב העוסקים המקומות
 לחולי- לבתי־חולים הגעתי וכך עיסוק,

הצב החרוזים את ולבתי־הסוהר. נפש
 אותם מחברת ואני שם, חורזים עוניים

למסרקיות.״
 23ל־ 18 בין נע מסרקית כל מחיר
 את לשכנע קשה זה אין אבל שקלים.

 פשוט הן זה. עם ללכת הבוהימה בנות
הרעיון. על נדלקו

31! אדר תחיה

בכל חרוזים
חיחיו

עי הזמרת ה״א
ש בולקא, רית

שערה. את חולמים
ז ד ז ו רד ו ה ו -ז ררז רר רורו־ד ־ י ריו ר רוז-ד ווז י־

צבע
לגברים גם

התנדבו: שניים רק

 יוצרת ירדני, טמירה החליטה
החרוזים. את לתקוע המסרקיות,

הרוק זמר ובאמצע גפן אייל השחקן (מימין)
ד ר*ו־*ץ־ר־ד ר־ו׳ורדדר - ר ד וו ד רו ד ר ז ו לו ר

 הס שובבי מצב־דות להם יש כאשר אך פעם, בכל החדש
 כחבר־כנסת סרט על עבודתו סייס אייל הרפתקה. לכל מוכנים

והקהל, זרוק, בג׳ינס תמיד המופיע זמר הוא אקשטיין אימפוטנט.
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