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ת לו ד ג !
לניקור בא שהוא פעם כל ■
ב כאן מתייצב הוא מולדת, ■
 יחסי- והרבה גדולה תרועה ל

 עופרים אגי בא הפעם בור.
 ועם פנדרה בנו ואם חברתו 1
 ב- לסרסם כדי גיל, הפעוט ו

 בצינוק בהיותו שכתב שיר :רית
 ב־ גדולה למסיבה הגרמני. :לא

 הזמין הוא האפוקליפסה, עדון
 אמצעי־תיק- והרבה מידידיו ים
 שיריו. את להם להשמיע כדי דת

כי הכריז, הוא הזדמנות !ותה
 ל- תורם הוא השיר הכנסות :

מכ עדה שהקימה אלסס, ודת
ו♦

 לסמים מכור בעבר שהיה אבי,
ונגמל בכלא בגללם ישב יים,

לתחין! קם הפרוע המערב
עופרים אני * אביב נחו

בסמים דמיוחמח מתגייס

] ^  לאחותו מנשק עופרים אבי הזמר |1|11ל
י י | * ״ י י י י י * אבי, וסולידית. שקמה מקרת־בית שהיא #

למישפחתו. מאוד קשור מחיר, בכל וההצלחה לבימה לחזור המנסה

 גיל התינוק הדבר. כרוך קשיים באילו לה תבהיר ילדו, אם בחברת עופרים אבי
ושמו אירופה, של הפליי־בוי שנקרא אבי, את הפו ני־ ללא חיים השניים סנדרה.

ביותר. מסור לאיש־מישפחה הרכילות, ממדורי ירד לא ואבי להתגייר עקשניים מאמצים עושה סנדרה .

לדידי :רחים
סם,

 מושיט יהלומי אלכסנדר הוותיק הבדרן
 אגודת מייסדת מכנס, לעדה זר־פרחים

מיהלומי. רבות למד עופרים אבי בסמים. המילחמה היא שמטרתה

מכ לעדה אחד יום התקשר מהם׳
 למכורים עזרתו את להציע כדי נס׳

לסם.
 מגהינום־ שחזר אחרי היש,
 מאסתר סופית נפרד הסמים,

 בחוץ־לארץ שהצלחה עופרים
 הוא שהיתה, מה לא כבר היא

 לחזור מתכונן ״אני :להצהיר טורח
ב מחדש להשתקע כדי בקרוב
!״ ישראל
 בלט לחגיגה שבאו האורחים בין

יהלו אלכסנדר הוותיק הבדרן
 אבי את ריגשה שהופעתו מי,

 המורים אחד היה ״שלומי במיוחד.
 הדרך, בראשית שלי הראשונים

 עסקים לעשות איך אותי שלימד
 את אבי הסביר בדיחות,״ ולספר

 ה־ את יחד ״התחלנו התרגשותו.
ב שנים 23 לפני שלנו קאריירה

 יהלומי בצבא.״ שאלטורות נשפים
ת את במסיבה שר  לי חסר שי

 את ליווה קראום שמוליק אוויר.
 הקאת ״את וסיפר: בגיטרה אבי
 מכד בגניבת התחלנו שלנו יירה
 שיעורישנהי־ מימון לצורך ניות
גה.״

 בקול-לא-קול, שר עצמו אבי
 הצלחותיו על הלב, בל עם אבל

 הקהל ביבששוסכין. אל תפילתו
 בסישד מנומס היה לא המצטופף

 להקשיב ותחת חתן־הערב, כלפי
 שהצטרף עד לפטפט, העדיף לו

לילוד לילה לשיר בטובו

יסיט בד ניתרה
רונית רמת־גן מיס החתיכות: יושבות שבח בכירכרח נוהג

 הדוגמנית קצב,
 : מאחור: גולד.

היא התפאורה

ישראל הצב׳
הקיר. על

י הקיץ גם בשם שירים ספר שכתבת ניר, נעמי
| הצבי פוחל׳ן ראש את באהבה מחבקת לשקוט,

בתל־!! כמלצרית עובדת בצלילה עסקה שם באופירה שחייתה נעמי
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לחוביץ׳. יונה אשת־החברה של בחברתה פונץ־ שותים ריר

 ניהו את עזב שר
 בלבד שבוע בסופי־

והו דרכם בראשית
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