
 מנהלות מביניכן כמה יודעת לא אני
 אבל מעריצים, של וממוספר ממויין קטלוג

 כבר הסך זה דקל מיקי הדוגמנית אצל
 בע״מ חברה הקימה אפילו היא למקצוע.
הזאת. הכרטסת כל את לה שמנהלת

 אותה שראיתם נזכרים אתם עכשיו בטח
 בסרט הקטעים באחד חיילת של במדים
 ה- אבל גולן, מנחם של יונתן נויבצע

 מסלול על דווקא התחילה שלה קאריירה
 קיבוץ בת היא ,23ה־ בת מיקי, הדיגמון.

 עם ארוך רומן לה היה שם אשדות־יעקב,
 חזק בה שהחזיק בלורית בעל קיבוצניק

 הבינה הזמן במשך שנים. מחמש יותר
הנתו כל עם זוהרת, בחורה שבתור מיקי
 לעבור כדאי לה, נתן שהטבע הפיזיים נים

בעיר. לגור
 ללמוד התחילה לרמת־גן, עברה היא

 מה ואמרה פלטשר לאה אצל דוגמנות
 בעיר לעזרתה שבאה ומי יהיה, שיהיה

 שהיא דקל, גורית אחותה, היתד- הגדולה
 לה הכירה נורית גולן. מנחם של מזכירתו

 זמן ותוך יפות, בחורות שאוהבים אנשים
הדוגמנות. בשדה כוכבה דרך קצר

 ב- אחותה אצל מיקי ביקרה אחד יום
 חיפל יום באותו ודווקא גולן של מישרדו

הת מיקי ההסרטה. לצוות נערה שם שו
 ניצבים. ללהק והתחילה לצוות קבלה

 התחילו המדובר, במי הניצבים כשראו
בהמוניהם. סביבה להתלהק

שקור חבר יש שלמיקי התברר אז רק
שלא פרטים, איש הוא גם יורם, לו אים

לל מוכרחה היא לאוסקר, להגיע רוצה
רצינית. בצורה מישחק מוד

 לא שהיא יודע פנינה את שמכיר מי
 למצוא כדי הרבה לחפש היתר. צריכה

ה בצרתה. לה לעזור שישמחו מתנדבים
 בעל אמריקאי, הוא שלה הנוכחי ידיד

 במים־ אותה שרשם לרהיטים, בית־חרושת
 פנינה יכולה ועכשיו כמעצבת־פנים עלו

 את גם שלה התארים לרשימת להוסיף
 ל- בשקט ולצפות אדריכלית־פנים, התואר

גרין־קארט.
בינלאו לתגלית שתהפוך עד בינתיים,

 חדר בת צנועה בדירה פנינה גרה מית,
 בלום- והמקסיקנים הישראלים באיזור אחד

 שלא בצורה אותו לעצב ומשתדלת אנג׳לם
שלה. החדש התואר את תבייש
 אמנות כבר זה פנים, ועיצוב היות
 שלנו הקונסול של השטח זה ואמנות
 חיים בלום־אנג׳לס, היושב תרבות לענייני
 התגובה היתד, חושבים אתם מה חפר,

 מיקצו־ על לו כשדווח שלו, הדיפלומטית
? פנינה של ־החדש עה

 שמתאים מיקצוע זה פנים? ״מעצבת
 לסדר יודעת היא הכל אחרי כי לפנינה,
מיטה.״

 היא כמלצרית עובדת כן שדווקא מי
 ב־ שכיכבה מי לביא, אפרת השחקנית

פני כמו ושהחליטה שלי ובמיכאל קזבלן
 אפשר אי בלוס־אנג׳לס. מישחק ללמוד נה

 דד את זנחה שהיא אפרת את להאשים
 שהיא באמת במסעדה. הכלים למען מישחק
שנית אחרי אבל זה, בלי להסתדר ניסתה

תש אי בגלל בבית הטלפון את לה קו
 להמשיך שאי-אפשר הבינה היא לום׳

חפר. חיים של מהטלפון פעם כל ולצלצל
מל להיות כדאי שלא סבורים אתם ואם
 הטלפון, חשבון את לשלם כדי רק צרית

 שחקנית כל בהוליווד טועים. אתם אז
 בבית טלפון מינימום לה שיהיה צריכה

להת יוכלו ידועים ובמאים שמפיקים כדי
אליה. קשר

 בקול יצאו והן צעירות הן יפות, הן
 אבל, אמריקה. את לכבוש גדולה תרועה

ל מסביב קורה מה לכם שאספר לפני
 לאחת קטנה התנצלות חייבת אני תרועה,

מס גולן. פנינה׳לד! האלה, היפהפיות
כ עובדת איננה הבלונדית שפנינה תבר

ש כפי לשירות־עצמי במסעדה מלצרית
ש הפשוטה מהסיבה וזאת בטעות, דווח

מל צריכים לא לשירות־עצמי במסעדה
צריות.

מיר־ כל את להשקיע החליטה פנינה

חגני שולי
חתונה מל לדיבורים

 העוסקת השלישית, הישראלית היפהפייה
 שולי הדוגמנית היא הוליווד, בכיבוש
בעי שולי אותנו עזבה כזכור, חנגי.

 לשעבר, ישראלי עם סוער רומן של צומו
 לכבודה ערך הוא בארצות־הברית. היושב
 בהילטון אקסקלוסיבית יומולדת מסיבת
 שלא אלא חתונה. על דיבורים היו ואפילו

די כדין בארץ, חתונה על דיבורים דין
הס מהרה עד באמריקה. חתונה על בורים

 קצת זה אמריקה את שלכבוש לשולי תבר
 בקושי ,1972 תל־אביב מלכת והתואר קשה
היורדים. על אפילו רושם, שם עשה

 העסקים, איש עם הסוער הרומן כשנגמר
 ישראלי של בדירה להתגורר שולי עברה

מו יבואן גוטפריד, דני בשם לשעבר
 היא לשם מפה מיפאן. אלקטרוניקה צרי

 שעובד חתיך וביניהם אנשים קצת הכירה
 שולי את שהזמין המפואר בציזר־פאלס
 היא בלאס־ואגאס. שבוע לסוף הרמת־גנית

 ואחרי ההימורים שולחנות בין הסתובבה
 היא מפסידים, המהמרים שרוב שראתה

 חוזרת שהיא המרעישה למסקנה הגיעה
לנ צריך לא להפסיד בשביל כי לארץ,

 לעשות אפשר זה את לאם־ואגאס. עד סוע
, כאן. גם

לביא אפרת
בטלפון מדיבורים

למס הגיעה היא מישחק. בלימוד צה
 אלה שני שירה, וכישרון טבעי שיופי קנה

מער באיזה לשחק בשביל אולי מספיקים
היא אם אבל פתח־תקווה, ליד המצולם בון

בפאריס
 ארצה הגיע שושן גבי שהזמר אחרי
ה והצאצא לאה אשתו בחברת לביקור,

 של הגדול באח נזכרתי שלהם, אמריקאי
 שביניכם שהוותיקים זמר, הוא גם גבי,
אותו. זוכרים ודאי

 הוא שושן. דני קוראים גבי של לאח
 כשהיה אחדות שנים לפני מהארץ יצא
 כן ואחרי הנסיכים, בלר-קודהקצב חבר
לטובה. הזכורה הצ׳רצ׳ילים להקת סולן

 עם לונדון את לכבוש בשעתו יצא הוא
 כמעט־כב־ רק הם לונדון את הצ׳רצ׳ילים.

 דווקא הוא בודד צ׳רצ׳יל בתור אבל שו,
 כזמר, לא אבל בבריטניה. רע לא הצליח
שם. פשוט כל־כך לא זה הכל אחרי

 דני גם ניסה אחר, ישראלי כל כמו
 הלך דווקא ובזה כלה, לו לצוד הכל לפני

 לא תפס הוא עובדה, רע. לא בכלל לו
מ אחד של היפהפייה בתו מאשר אחרת
 הדיי־ התפוצה רב הבריטי העיתון עורכי

הלן. בשם בריטית יפהפייה חירור, לי
 לזמר ונשואה יפה כזאת היא אם אז
 בטוחים להיות יכולים אתם אז דני, כמו

טעיתם. ולא דוגמנית, מינימום שהיא
 לו תפס הוא שאם תחשבו שלא אבל

 אחרי בחיים. מסודר כבר הוא כבדה כלה
 שאצלו יודע דני את שמכיר מי הכל,

בלונ הכלכלי המצב בגלל בדם. זה שירה
 לא אתה ואם הכי, הכי לא שהוא דון׳

 שם, לחפש מה לך אין אז ג׳ון אלטון
 ופתח לפאריס זמנית לעבור דני החליט
 באולימפיה, להופעות במשא־ומתן אפילו

 מאל. פה סד- הצרפתים, שאומרים כמו
 כנערת־תסריט עובדת הלן היפה אישתו
ש הכנה, בשלבי שם שנמצא סרט באיזה

 מדבר לא עוד אחד אף ומהצוות ממנה חוץ
בעניינים. שנקרא מה שהיא העיקר עליו,
ברונו עם המשא-והמתן שיסתיים עד

 דני הלחין האולימפית, מנהל קוקטריס,
להו יוצא היפאני, לשוק שיצא שלאגר

 ומשתדל וגרמניה הולנד בבלגיה, פעות
אותה. לשחק

 פעם רק ״חיים דבי׳ לי אמר הכל,״ ״בסך
 ן״ אותה אשחק שלא אני מי אז אחת,
לוז אפרגן שלא אני ומי

החו א^ מהיר בקצב המתקרב זוג עוד
בפרו הבולטים מהרווקים שניים הם פה,

ה רופא-השיניים אקסודוס; של בינציה
 ליבו, ובחירת שטרן שמשון צעיר

מלכן. אורה אל-על דיילת
שהו אחדים חודשים לפני כשסיפרתי

 לי, האמין לא אחד אף• שידוך, פה לך
 ניסה הוא מה משום עצמו. שמשון כולל

 שלו בראש לא שבכלל לכולם להגיד
 בחורה הכל בסך היא ושאורה להתחתן
 שאתם כמו אבל מזה. יותר ולא נחמדה

 אתם שלי, האינטואיציה את מכירים ואני
הסי את פירסמתי לסמוך. שאפשר יודעים

 אחד היה שזה לי אומרים והיום פור
 סוף־סוף שמשון. את ששיכנעו הדברים

 יאמינו לא ואנשים בעיתון כתוב היה זה
התכוון. לא שהוא לו

 הבן־אדם יכול זמן כמה הכל, אחרי
 שלו הלקוחות של בשיניים לטפל להמשיך

ב איתן ולצאת בקליניקה הצהריים אחר
 עם לא הלקוחות, (עם לדיסקוטקים? ערב

 רציני יהיה שהוא הזמן הגיע השיניים).
הפרטיים. בחיים גם

התא את קבעו לא עוד הם בינתיים
החתי כל אבל החתונה. של המדוייק ריך
יכו לטיפול, בתור אצלו שמחכות כות
עכ עסוק שטרן בסבלנות. להתאזר לות
 שאני ומד, משלו. פרטי שורש בטיפול שיו

עקי לו שתהיה רק זה לו לאחל יכולה
נעימה. רה

 שלו שהחברה העובדה את כל-כך אהב
 אחרי גם כי פופולרית. פתאום נעשתה

 הסטטיסטים המשיכו ההסרטה שנגמרה
 למי- ובמיכתבים. בטלפונים אותה להציף

 ללהק המשיכה והיא ברירה נותרה לא קי
 לסרט למשל כמו אחרים, לסרטים אותם

 או זילכר, יואל הבמאי של הרשל׳ה
 שהם־ שחור מיליון חצי בשם חדש לסרט
הקרובים. בימים להתחיל עומדת רטתו

 הרבה כל־כך מיקי אל באו בינתיים
 לזכור יכלה לא כבר שהיא סטטיסטים

והקי גדולה כרטסת עשתה בעל-פה, אותם
 עם ודוגמניות, ניצבים לליהוק חברה מה

 מה וכל ומזכירה וטלפון משלה מישרד
רציני. מישרד שצריך

שיתייצב. — ניצב להיות שרוצה מי אז
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