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היש הסרטים כעולם גדולה שימחה
עומ הענף באנשי ■מהידועים שניים ראלי.

זה !ולומר וקידושין הופה להעמיד דים

 להרים לנסות כדאי שאולי אמיתית, מאוכזבת אחת היום מסתובבת הארץ ברחובות
 ואפילו דוגמנית יפה,פיה, אל־על, דיילת גופר, גלי היא הבחורה המוראל. את לה

עון של בשמו קשור היה ששמה גלי, לעת־מצוא. שחקנית מ  מיבצע הסרטת מאז עדן ש
 בדיוק וזה אפשר. תמיד לקוות אבל רציני, לתכל׳ס בחור לא שהוא ידעה אומנם יונתן,

חלומותיה. כל התנפצו אלה שבימים עד עשתה, שהיא מה
סימון, בשם גרמניה יפהפיה עם ארצה שחזר שמעון, את לראות יכול ישראל עמך

 החליט האורניום, קשר של מהד,סרטה שחזר אחרי אינקוגניטו. אותה שומר הוא אבל
 את בגרמניה עזב הוא קצרה. לתקופה שלנו הישראלית החורפית בשמש לבקר שמעון

 יעזוב הראשון הגשם בוא שעם בטוחה ואני צריך. לחזור אבל טובות, בידיים עסקיו כל
מספיק. שם לו יש הרי גשם כי גרמניה, לטובת שמעון אותנו

וודמן דן
חדש שיתוף

 (מיכאל וידמן דן במאי־הקולנוע הן. לזה
 יישוא באשה) של סיפורה תס, גימפל שלי,

לטו1 עלינו שיבוא דצמבר חודש בתהילת
 ועורכת־ נערת־התסריט את בקרוב בה

רוזן. שושיק הסרטים
 במסגרת זה את זה הכירו !ודני שושיק

 ומאז כשנה,1 לפני !משותף סרט על עבודה
 אי!תה !תביא כנדוניה ולרע. לטוב ביחד הם

ם, את החדש לשיתוף שושיק  בנה תו
הקודמים. מנישואיה הארבע בן

גופר וגלי עדן שמעון
חדשה בדידות

ק צני בו שומריםהרקדן קי
נאמן

הקי את שעזבו שלמרות כאלה גם יש
שו לא עדיין בעיר, קאריירה ועשו בוץ

 שבוע, מדי ונוסעים באו הם מניין כחים
 לבקר לקיבוץ שלהם, מכוניית־הפאר עם
 לאלה העעיים את ולהוציא ההורים את

 את ולנסות לעזוב דם להם היה שלא
הקיבוץ. של לחממה מחוץ מזלם

 של סוכן גל, משה הוא מאלה אחד
הר ועשה טניס ומחבטי סטריאו מערכות

 ב- נוסע בחיים, מסודר הבחור כסף. בה
 מירב בה שהותקנו פאר בדירת וגר וולוו,

 אתת כפתור בלחיצת השיכלולים. ומיטב
!ס הווילונות : בבית הכל משתנה קטנה
מת המערכת נדלק, רומנטי אור גרים,
זזה. המיטה ואפילו לנגן, הילה

 מישחקי אלה לכל קורא אומנם הוא
 כאלה שמישהקים לו !תאמינו אבל ילדים,
 לשובב, לו אוי אבל רב. !בכסף עולים
 איתו שהשתתף אתת אבל הכל לו שיש
 אי־ לעשות, מד, נו, אין. הזה הטוב בכל

 העוד בנות לכן, אז בכל. לזכות אפשר
לה פתוח הוא והכפר, הקיבוץ בנות או

 ומצליח, חתיך מוכשר, תבואו. רק צעות,
 מצהיר מצירו, הוא, ז צריכות אתן עוד מה

להיתפס. מת שהוא

שימי עלהמרקיד
רקדנים

המהול אוהבי כל רוזין שלמה את!
 בג׳אז ■רקדן שהיה הבחור, ,מכירים. ודאי
כש עזב בדאון, שימעון אצל פלוס

 גברי עם לעבוד ועבר התפרקה הלהקה
 המו־ הרקדה ערבי ארגנו והשניים לוי,
 לו נשבר מזה ■שגם עד בקיבוצים. ינית
ב בשבילו הרציני שהעניין החליט והוא
 רקדנית חסרה ■לעצמו למצוא זה חיים
למחול. סטודיו לפתוח איתר, ויחד

 יוצא הוא !ועשה. אמר רובותי, ואכן,
 היא ■שגם היכל, דינה עם קבוע היום

 אצל וגם פד,״ד בלהקת (שרקדה רקדנית,
.77 בשלום גברי

 שרתון במלון מארחת כיום שהיא דינה,
וה לבחיר־ליבה לעזור החליטה החדש,
מר הם שבו לריקוד סטודיו פתחו שניים
שנו הגבוהה החברה נשות כל את קידים

 וריקוד המודה לא זה התעמלות ■כי כחו
 הן וכך !שומנים• עודפי נגד טוב הוא גם
ת, וגם נהנות גם רוקדות, גם  לזה מתו

ומכנים. רעיון קוראת אני

בציפייה אלמנת־קש
 בחיר־ עם אהבה סטייל לה חיה היא הדיעות. לכל יפה, בחורה היא שביט זזי

 מאושרת ונראית טובים, חודשים וכמה כמד, כבר שרים, אלדד המעבד, המלחין ליבה,
 ומחכה ויושבת אלמנת־קש של תקן על והיא איננו כשאלדד אלד״ בימים גם מאד

שיחזור. לו
 בעיות תעשה זזי כמו אחת לא אבל החסידי, הפסטיבל עם בחו״ל, בעת שוהה אלדד

 ההצגה את כשעזבה רציני די משבר עברה היא ואומנם שבועות. כמה של מעניין
 אלדד טוב. הכל — טוב וסוף התגברה. אבל עמרני, גבי עם אצלכם בקרוב

בקרוב. יגיע

ה במו כמעט בארץ היום שמוגן מי
 שימי העממי הזמר הוא סאדאת נשיא

 איומה טראומה שעבר שימי, תגורי.
אלי מכנופיה ■רוסיות מכות שחטף אחרי

הת לא עדיין בחיפה, גרוזינים של מה
 שהיא ורושקה, .אומנם, מהעניין. אושש
 סוף־סוף שיחררה ולמפות לבעיות הסיבה

 לא עדיין הוא אבל ׳לצמיתות, שימי את
 מהצל !מפחד הוא נגמרו. שהבעיות מאמין

 -שומרי- ארבעה ■שכר כך משום עצמו. של
שניים ולילה, יום אליו צמודים שיהוו ■ראש

חווה
לחוסה?

לדו, לדאוג התחלתי שסבר לי תאמינו
אומו היפה. המצליחה. לוי, חוה !מניית

 חב כל אבל להתחתן, ילה ■לא!סוער כנראה
 שממי ■רציני קליבר היום עד היה שלה
 ככ בשלשלאות. אותו לתפוס שלא עוול

אי או הוואדי רוכרטו האופנאי למשל,

לוי הווה
חדש ארוס

 ■ת כולם אומנם וולף. 5הרדון העסקים,
של! הסטייל כנראה זה אבל צרת־חוץ,
 שחה מכבר לא לבם סיפרתי !בקיצור,

 לניו־יור לה ■ונסעה הרדוף ■את עזבה
 ועבש ידעתי, שלא מה רבותי! אבל

 ■ש״ מהשפיונים הדישה ידיעה קיבלתי
 לחיג נסעד, לא שהיא זד, בארד,״ב,

 עת לה מחכה ששם ברורה בידיעה אלא
 כה גארי של ובדמותו האמיתי דד,

 ישל!ושים-!ושל!ף בן יסודי מולטי־מיליונר
 שהשני׳ לי מסרו מחמד. !ובלונדי גבוה

 !ומאה! במרומים אי-שם ■כעת ומסתובבים
מז למעלה לא אם השמיים, עד רים

 ■בשביל! טוב מה החליטה כנראה הווה
 י■מי יעברו שלא לי לספר ידעו ושמועות

 אומן לשמוח. טיבה ל!נו !ותהיה רבים,
שי,מחה. זיו גם אפל במרחקים,

 לא והלילה שיחס בערב, !ושניים בבוקר
 שאף בדיעה, דוגל שימי לרגע. לבד יהיה
 הוא הרעה. תיפתח מניין לדעת אין פעם

 הם' שומרים. שיהיו סיכונים. לוקח לא
 הכסף: זה מה ■אפל ■כטף, עולים אומנם
 צעיר אליל־זיטר של בריאותו לעומת

? ומבטיח

תכורי שימי
חדש סיגנון




