
 מתנהל הכל כאילו היה נדמה לכאורה
 דויד סרט־הטלוויזיה בצילומי למישרין

 פריד מילדרד התקיפה המפיקה ושאול.
 ביד העניינים על השתלטה איולכרג,

 שלהם, הטכסט את ידעו השחקנים חזקה.
 ביד ביים סיגל אלכם האמריקאי והבמאי

 על מאוד להתחבב מצליח כשהוא רמה,
כאחד. וישראליים זרים הצוות, אנשי

 עד נחמד׳ כל־־כך כאיש נחשב הבמאי
 מה הבין לא הצוות מאנשי אחד אף כי

 להתלוצץ הפסיק האיש לאחרונה. לו קרה
ו באנגלית׳ להתלוצץ הפסיק באידיש,

בעברית. מצלמים!״ ״שקט, לצעוק הפסיק
 עם ביחד לאכול הפסיק אפילו הוא

מגי היתד. ההסרטה ולבימת אנשי־הצוות,
 שהיתר, רות, הנאמנה אשתו איתו יחד עה

כש אוכל היה אותם סנדוויצ׳ים, לו מכינה
הסועד. מההמון הרחק יושב הוא

 עם העניין מה ידעו לא הצוות אנשי
 מסוג קפריזה זוהי כי הניחו הבמאי,

 אנשי מפורסמים שבהן קפריזות אותן
סרטים. תעשיית־ה

 אלכם לחלוטין. שונה היתה שהאמת אלא
 עד־כדי־ חריפה כליות במחלת חלה סיגל
ל מטרה מתוך הופסקו שהצילומים כך,

 שבניגוד אלא יחלים. שהבמאי אחרי חדשם
 נאלצה והמפיקה החלים, לא הוא למצופה
 בימאי- את — תחתיו אחר במאי לשכור

 .׳ריצ לווד דייוויד האמריקאי הטלוויזיה
 רפואי טיפול קיבל סיגל שאלכם אחרי

 לארה״ב, רות אשתו עם יחד חזר בישראל,
חולים. בבית לטיפול מייד הוכנס שם

 את מביים החל ריצ׳ לוול דייוויד ואילו
 שבו מהמקום ממשיך כשהוא ודויד, שאול

סיגל. הפסיק

מקום בכל ילדים
 זו מזומנות, לעיתים הבוהימה את התוקפים השיגעונות מכל
 לכל הילדים את לקחת של האופנה היא במיוחד עלי האהובה

שעה. ובכל מקום,
 לא בייבי־סיטר, צריו לא מזה. נוח סידור אין לי, תאמינו

 כיף ואין הזמן רוב הילד עם נמצאים ובכלל מטפלת, צריך
מזה. גדול

 ונורא איום סבל בכך הרואות אימהות בכן שיש יודעת אני
או האבא, עם הילד את לשלוח כדי הזדמנות כל והמחפשות

 היא- בעוד התינוקת, את היניקה קראום, צדוק בעלה בלוויית
 חדש שיגעון עוד — צימחונית ארוחודצהריים אוכלת עצמה

בבוהימה.
 ישבה קראום, ועופרה רחל צדוק, עם יחד שולחן, באותו

 תמה. שלה, הקטנה הבת את שהאכילה זוהר רכקהר׳ה גם
 כאילו המיסעדה ולרוחב לאורך זחלה היא לאכול, גמרה כשתמה

לפחות. שלה הפרטי הלול זה היה
יערית, את לראות שוב היה אפשר לאחר־מכן ימים כמה

שה פנה1הא החד
 מהי יודעים אתם סוד. לכם אגלה בואו
 דוג&ניות־ בקרב שפשטה החדשה האופנה
 האופנה ובכן, לא? ישראל? של הצמרת
בהריון. להיות היא: החדשה

 קארין הדוגמנית זה עם התחילה
ני שנות שלוש־עשרה שאחרי דונסקי,

 לעולם להביא עומדת והיא הרתה, שואין
 בעוד שלמה, ולבעלה לה ראשון ילד

 להופיע ממשיכה קארין חודשים. מיספר
 הבולט. הריונה למרות אופנה בתצוגות

ביקיני. בדגם ביגדי־ים מדגימה אפילו היא
 בחודשי הנמצאת אחרת דוגמנית־צמרת

 צווייג, מוריאל היא הראשונים הריונה
 מד קודמים. מנישואין שבע בגיל בת שלה

 והדוגמן- לסוחר־האמנות הנשואה ריאל,
 חגיגית הכריזה צווייג, סטיפן לעת־מצוא

 אינה היא דונסקי, קארין לרעותה בניגוד כי
בולט. בהריון כשהיא להופיע מתכוונת

יערית עם אור שימרית
— מגדלים כך

 מן ביום אליכן שתחזור שלכן, הבעייה כבר זו אבל הסבתא.
בומרנג. כמו הימים

 התמלילנית את חברתיים באירועים לראות אפשר בינתיים
 מטריפה ילדה כשבחברתה אור, שימרית הבוטיק ובעלת היפה

 לשעבר מנישואיה שימרית, של השבע בת בתה זוהי ביופייה.
̂״יעקם* וררי לעיתונאי  יערית, ששמה הקטנה, והיפהפייה צ

 החדשה הצימחונית המסעדה בפתיחת שלה האמא עם נראתה
ניוהארט. אגדי ובעלה רמון רינה שפתחו הטבע, דרך

 טרי, רחל היפהפייה הדיילת גם נראתה פתיחה באותה
שבאה רחל, החודשיים. בת עופרה שלה התינוקת כשבזרועותיה

תמה עם זוהר רבקה
צימחונייס ילדים —

 של הגנרלית בחזרה שלהן ההורים עם יחד מבלות ועופרה, תמה
 החודשיים בת עופרה ושוב, ילן״שטקלים. מרים שירי ערב

המק לשיריה קראום שמוליק של כשהמוסיקה אמה, בזרועות
משנתה. אותה מעירה אינה ילן־שטקלים, מרים של סימים

 רבקה של בעלה אביה, בזרועות היתד. החודש 11 בת תמה
 ובעלה שימרית עם יחד בילתה ויערית קרנסקי, כיל זוהר

 גם מהחגיגה נעדר לא כמובן דרז׳אנסקי. יוסי השחקן הטרי,
 המכיר וג׳וזי, שמוליק של חודש 14ה־ בן בנם קראום, כן

תקו כל את הוריו עם יחד בילה הוא שכן החומר, את בעל־פה
החזרות. פת

 בתצוגת־ מוריאל השתתפה שעבר בשבוע
 גודול־מזט, החרושת בית מטעם אופנה
 עם יחד כוסית הרימה התצוגה כתום

 באופן והודיעה הדוגמניות, חברותיה
 עד האחרונה, הפעם היתד. ״זו חגיגי:
הלידה.״ לאחר

דונסקי קארין
בביקיני הריון

צווייג מוריאל
במגפיים הריון

 גודן פויוה
 פודו משחקת

זג׳ארלם הנסיך ע□
האמיתית, האריסטוקרטיה אל לבסוף תגיע שהיא ידעתי יקרה, שזה ידעתי

למיניהם. נובו״רישיס על מדי רב זמן תבזבז ולא
 נתקבלה והיחידה, האחת רוזנבלוס״גולן, פנינה הגברת בא. יגורתי ואשר

 סוסים) גב על רכובים בו שהמשחקים הוקי מישחק (מעין פולו מועדון כחברת
בו. חברים הבריטית מישפחת־המלוכה שבני אריסטוקרטי,
בריטניה. מלכת השניה, אליזבת של הפרטיים מגניה באחד נמצא המועדון

 אשתו של אישית אורחת גם היתה פנינה הכל. לא עוד זה חכו, חכו, אבל
 — ״פארטי״ לזה. לקרוא מתעקשת שהיא כפי או< — מייוחד בנשף חאן, עלי של

 ממש פנינה לעשות, מה אך צ׳ארלס. הנסיך הבריטי, יורש־העצר של לכבודו
מספרת. היא בחיים״, מאכזב נורא ״הוא יורש־העצר. מכבוד התאכזבה
 שם, לעשות, מה הבריטי. מישרד״הפנים עם צרות קצת לפנינה יש מזה חוץ

 ולכן הישראלית, מלכת־הסכס את מכירים לא עוד המלכותי, למועדון־הפולו בניגוד
 שחזרה אחרי בקאבארט, כזמרת להופיע שתוכל כדי רישיון־עבודה לה נתנו לא

בוונציה. סרטי״הפירסומת מפסטיבל
 משלה דרכים לה שתמצא ועד רע, מכל טוב להפיק ידעה תמיד פנינה אבל

 תיכננה, שהיא ה״שו" את מעט לשנות החליטה היא רישיון־עבודה, להשיג כדי
נוספים. שירים וכמה רקדן להוסיף

 להופיע כדי אירלנד, בצפון עיר״הדמים לבלפאסט, ימים לכמה נסעה מזה חוץ
הצרפתית. שבריוויירה לסאן־טרופה נוסעת היא ולחופשה שם,

 מפתח״תקווה, הקטנה פנינה של בסגולותיה המפקפק מישהו נותר האם
 בחסות פולו במישחק חוזה היא מהשכונה חברותיה עם פולו לשחק שבמקום

צ׳ארלס! הנסיך

 חירופי־במאים
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