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ם שני ם הגל חי ת המנצ פו אלי ם ב העול
ה ד רי 1981 פלו

בישראל גם מעמה
 לבוא חייב אתה מפרש, גלשן לך תבחר בטרם

 הגרמניים, ״סיילבורד״ גלשני את ולראות
 ״אלופי- בתואר הן המחזיקים הגלשנים
 השנה ״גלשני בתואר והן העולם״

באירופה״.

מעולים: גלשנים מוגי ארבעה לבחירתן־
 הגלישה. סוגי לפל — באירופה השנה גלשן /\4וא0

ולחובבים. למתחילים ביותר הטוב הגלשן 57זח\/
למקצוענים. התחרותי הגלשן נ>*מ6

גלים. לקופצי הגלשן

בישראל: ושיווק יבוא
 ת״א נמל ימי מרפז — סנפיר

03-450995 03-450366

 באיכות המיצרת חברה ורק אך
 ג2 להעניק יכולה כזו, גבוהה
 לגלשניה אחריות חדשי
אבזריהם. ולכל
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 שר־־התיקשורת, הגדול. הסיזנון
ב בא הוא שגם ציפורי. מרדכי
ב מייד פגש טובה, אשתו חברת
ח תמיר, מרים באסטרולוגית בואו

ל במיוחד שבאה ג׳ודי, של ברתה
מלוס-אנג׳לם. חתונה
 בן־מאיר, יהודה שר־החוץ, סגן

 עם יחד הפד, זבולון החינוך ושר
 הסטייקים לדוכן מיהרו נשותיהם,

צלחותיהם. את ומילאו
 העבודה, מיפלגת יושב־ראש

 אמור היה שאיתו פרם, שימעץ
 ה- זכה אילו לעבוד, ניר עמירם
 בא לא האחרונות, בבחירות מערך
 למערך אך אבל-מישפחתי. בגלל
 יעקובי גד ח״כ בולט. ייצוג היה
 הנס־ גלה, היפה אשתו עם בא

 ג׳ודי. עם הרוקד עמירם, דעבר
 ומיהרו הראשונים בין באו הם

 חיים ולסעוד. שולחן ליד לשבת
 גור, מוטה שפייזר, אליהו הרצוג,
 אפל- בועז ואפילו דיניץ, שימחה
שבא פרם, של עוזר עוד באום,
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האחרונים. הריונה בחודשי צאת

 המישמרת ראש רמון, חיים עם
 מיהרו המיפלגה, של הצעירה
מהסגשים. לטעום

 וייצ־ עזר לשעבר, שר־הביטחון
 ושוחח ראומה, אשתו עם בא מן,

 תיקשו* לענייני יועצו עם ארוכות
 אורי הנוכחי. שר־הביטחון של רת
 יועץ- לשיחה אליהם הצטרף ח.

ה ראש־המסשלה של התיקשורת
בחופ הנמצא פורת, אורי עיתונאי

 היו וכמובן אחרונות. מידיעות שה
הצהרון. עובדי כל שם

 ליבם את סעדו הרבים האורחים
שי ושוב שוב מושמעים כשברקע

סיגי. אריק של ריו
 של חברתה רוזנבלום, פנינה

 תפסה נוצץ, בלבוש שבאה ג׳ודי,
 צה״ל, דובר את ארוכה לשיחה

 על לספר סירבה היא אבן. יעקב
 כה שוחחו הם עניינים ואילו מה

ארוכות.
מהטלוויז ניר של חבריו מרבית

 בן־ רון בתפקיד, יורשו באו. יה
 יאיר ארוכות. עימו הסתודד ישי,

 מאוחר באו אחיפאיר ויעקב שטרן
מירושלים. יותר

 נכח שגם נתן אייבי השלום, ספן
 שוחח המלון, של אחר בצד בחופה

 מפכ״ל שפירא. אברהם עם ארוכות
 עם שבא איבצן, אריה המישטרה,

מה לטעום הפסיק לא יוכי, אשתו
ו השונים, בדוכנים שהוגש מזון

ל בקודמו להיתקל שלא הצליח
 הוא אף שבא שפיר, הרצל תפקיד

לחתונה.
 לא מוזם, נח של אשתו פולה,
 שבאו הרבים שהעיתונאים הסכימה

 ולא יעבדו רק האירוע את לסקר
 כל ולצלם לעבוד ״תפסיקו יאכלו.
לש לפחות או לאכול בואו הזמן.

ה את וגררה אמרה משהו,״ תות
הקרוב. לבר כתבים
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