
אל
שר

י
 

לע
ס

הזה העולם ולדמן, אביהזה העולם אבנרי, רחל
 מעצבת־האופנה לאחותה, גסמיד עמדה מימין) למטה, (בתצלום היימן סי הזמרת

 בלבד: אחת מילה אמרה היא לצלם. ״וי״ הסימן את ועשתה היימן, בילי המצליחה
 שנשאה מדבקה למעילה הצמידה משמאל) מיכאלי(למטה ריבקה הבדרנית ״פלססין״.

 רצונה שלמרות לצידה) היימן(בתצלום סי לזמרת הסבירה היא לכיבוש". ״די המילים את
ברשות״השידור. ציבור עובדת היותה בגלל הבימה, על להופיע יכולה היתה לא

| 1ך1\ נגד הגדולה בעצרת חלק שנטלו האסנים עשרות מבין אחד היה הזמר ך \
התכנסו הסיום אחרי מלכי־ישראל. בכיכר שהתקיימה הכיבוש, ■4111 1 11

 על שומר כשהוא האמנים, את והנציח משאית־ציוד על עלה וגוב הבימה, מאחורי האמנים
 ג׳אסן הערבי בשחקן פגשה משמאל) צוריאל(בתצלום שרי השחקנית רצינית. ארשת־פנים

האמנים. על־ידי שבוצע בידה, שהחזיקה השירים אחד על רשמים עימו והחליפה עבאס

הזה העולם ולדמן, אבי

 לתחילת דקות 20כ־ לו ונותרו
המאר מאחת ביקש הוא הערב,
 על בעל־פה איתו שתעבור גנות

 שהיו והאביזרים הפרטים כל
בתצוגת־ מוצגים להיות אמורים

הזה העולם ולדמן, אבי

 מבוקשת בת־זוג היתה יצחקי,
לריקודים.

 אזדליאב זדדד בדק, רסנה
₪ רך; דנעמי

 הצליח כנר הגדולה. האופנה
 פריט אף פיספס ולא במשימה,

אחד.
 לאגודת בערב־התרמה ■

נשיאת־האגודה, הופיעה ניצן

 השר של אשתו יעקובי, נלה
 בחליפת־קוקטייל יעקובי, גד

 מכל ההצגה את וגנבה שחורה,
 היא באירוע. שנכחו הנשים
 קצר נאום נשאה לבימה, עלתה
 כל־כר הופעתה למקומה. וחזרה

 שגם באי־האירוע, את הרשימה
 עיני היו תצוגת־האופנה במהלר

 שגרם דבר אליה, נשואות הכל
מסויימת. באי״נוחות לחוש לה

 גנזי סמדר הדוגמנית ■
 עגנון הארכיטקט ובן־זוגה,
 בשעת־ לביתם חזרו גרנות,

 הדלת את ומצאו מוקדמת ערב
 בשקט, לבית חדר גרנות פרוצה.

 המחטטים פורצים שני בו ומצא
 לחדר־ חזר הוא הארונות. באחד

 לקרוא חברתו עם וירד המדרגות
 בבית שגר מישטרה, איש לשכן,

 לדירה השלושה כשחזרו הסמור.
 אותה מצאו דקות, כחמש כעבור

מכ נעלמו ומתוכה ריקה, כבר
 הזוג והווידיאו. הטלוויזיה שירי

 מכיוון בהומור, לעניין התייחס
 אמור ממילא היה המחרת שביום
 שכל כף אחרת, לדירה לעבור
מע מהם מנע לא שנוצר הבלגן

המיועד. בתאריר בר
 אשת־ צמח, מינה ד״ר ■

 שעבר בשבוע בילתה הסקרים,
 קבוצת של פורים במסיבת
 מוחית פגיעה בעלי צעירים

 מיני־ \,1.8(.ס. מיזערית
 היא צמח, מל-בריין־דאמאג׳).

 ״כפר העמותה של היושבת־ראש
בשלבי עכשיו הנמצא עידוד״,

הצעי יצחקי. יצחק החיגוו
 בילו והם מחופשים, הגיעו רים

 ומישחקים. ריקודים בשירה,
של 18ה־ בת בתו לימור,

ד מעצב־האופנה ד  הוא סיני. אוכל אוהב פרוביזור עו
 תקופה במשך שלו, ארוחת-הצהרייס את יום-יוט לאכול נהג
בחי - ברע חש החל לפתע סינית. במיסעדה ממושכת, די

לבדי הלך הוא לא־טובה. כללית הרגשה סחרחורות, לות,
 לא שהוא ואמר אוכל", אתה אוכל .,איזה שאל הרופא קות,

 האלה הנייסעדות מן שבכמה כיוון הרעה, להרגשתו מתפלא
 גלוט- מוניסודיום הכימי המרכיב את לאוכל להוסיף נוהגים
נזק גורם גס זמן באותו אבל הטעם, את מחדד זה מאט,

2,5 נעזר קיר! 2.5
 לפני אבל הרעה, הרגשתו חלפה סיני אוכל בלי לגוף.

 בצורה הראש ואת הגוף את לנקות פרוביזור החליט שבועיים
ת,  לחוות-הבריאות,.מצפה-הימים״, שבוע למשך ועלה יסודי

והוריד שרוי היה שבו מהמתח נרגע גם הוא ראש״פינה. ליד

 הוא אביו. בדרכי ממשיך קדר, דן הצייר של בנוקדו יובל
בתל־אביב. ראשונה תערוכת״ציורים פתח

 בפאריס, דול־ווז׳״ ב״פלאס שנתיים למד ״בצלאל״, בוגר יובל,
 בין ב״סינרמה״. הווי״אי״פי אולם של הקירות את לצייר והספיק
 יובל. של דודו אשל, נימרוד רב־חובל בלט לפתיחה שהגיעו מברכיו
 ידוע היה מרד״הימאים, כמנהיג 50ה״ בשנות שהתפרסם נימרוד,
 יש שלנימרוד הסתבר מאז למעריצותיו גבה״קומה. נאה כבחור

מטר. שני לגובה מתנשא כן גם קדר יובל - מידותיו מבחינת ממשיך

שנ בעוד יעד־ההקמה: הקמה.
 לפרוייקט הגיעה היא תיים.

 אמה עם קרובה ידידות בעיקבות
הקבו מחברות אחת של המנוחה

 50 של בקבוצה מדובר צה.
 ,35 עד 18 בני וצעירות, צעירים

 גיבוש, בשלבי עתה הנמצאת
איש־ ,הפרוייקט יוזם של בחסותו

 בלבד, ירקות של תזונה בעזרת ממישקלו, קילו 2.5
 של הרצאה בזכות וג׳אקוזי. סאונה מסז', יוגה, התעמלות,
ת אטאי אטה את המשיך הוא שם, ששמע די  ותוך בבית, הדי

 רק להוריד לו ניתרו עכשיו קילו. 2.5 עוד הוריד שבוע
 לו כשבא ולפעמים, בהתחלה. שהיו מה־ס? נוספים, חמישה
א סיגי, אוכל לאכול  לאוכל להוסיף שלא מהמלצר מבקש הו

גליטמאט. מוניסודיום שלו
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