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אהבה
לא־פוליטיח

מזד! לד. החיה הישראלית הזמרת את מכירים כולם לא אולי
 ידיעה הרי כך, או כך אבל כיקל♦ רותי באמריקה, רבות שנים

 כל את מעבירה מארה״ב, לה שנשבר שהחליטה רותי, משמחת.
 ותעבור שם עיסוקיה כל את תסיים ובקרוב ארצה מטלטליה

כמובן. בשירה, במה? כאן. לעסוק
 בדיוק קשור לא עליה לכם לספר באה שאני הסיפור אבל

 עומאר עם לה שהיה ישן ברומן אלא שלה, הפטריוטית בזיקה
מת והוא שלום, של בימים שוב, וגידים עור ושקרם שריף,

הזכרונות. לזכר שוב ומתחמם ממש
 לפני רותי הופיעה שם בקליפורניה, זה את זה הכירו השניים

 אחדים חודשים להם בילו הם סרט. שם הסריט ועומר זמן־מה,
 כתבו. כבר זה ועל פוליטיקה, על לדבר בכלל בלי עזה, באהבה

 שעבר בשבוע במיקרה, לגמרי ונפגשו, שבו שהם זה אבל
 גבוה, למהלך שוב אצלם נכנס והכל בנידיורק, ידועה במיסעדה

יודעים. לא עדיין ודאי אתם זה
 התרגשתי רותי, של האחרון מיכתבה את שקראתי אחרי
 השונים, העמים שני בני הללו, האוהבים ששני מהעובדה במייוחד

במיכתב, •נאמר ועוד לישראל. פאדאת בהגיע בטלוויזיה יחד צפו
יהיה הוא השלום, שבבוא חגיגית לרותי הבטיח שריף שעומר -

שריף עומר
הלב קודם

 שתמהר כדאי אולי כך, אם אז אצלה. לבקר ארצה שיבוא הראשון
 של בשלבים תהיה עדיין כשהיא לבוא עשוי השלום כי לחזור,

למולדת. השיבה לקראת ההכנות

עסוק אבא
האחרונה הצוחקתבאמריקה

 לזוג בת אלה בימים נולדה טוב במזל
 התברכו השניים כרנזון. ונירה אמנץ

של בת־הזקונים וזוהי בנים בשני כבר
הם.

סר מפיק כידוע, הוא, ברנזון אמנון
 שהמוצלחת ידוע, ותוכניות־בידור טים

 הכל התוכנית היתה היום עד בהן ביותר
 האיכר ואשת השטן גם אבל חביבי, עובר

רעים. ימים ראתה לא
 הוא שם באמריקה, שוהה הוא כיום

 שאותו כנפיים, הסרט את מחדש עושה
 כספיות בבעיות נתקל אבל בארץ התחיל

 אחרי ושם, לארה״ב נסע הוא רציניות.
 וכעת רציניים מממנים מצא חיפושים,

 את לראות נזכה שעוד סביר סיכוי קיים
אמן. בימינו הסרט

י
לפ מפעם לבוא צריך כזה סיפור וגם

 החבי־ הסיפורים ואלה שמות, בלי עם,
 מדובר הפעם ובכן, ביותר. עלי ביבים

 למדי, גבוהה בדרגה צבא־הקבע בקצין
מטו והוא מתל־אביב, הרחק לא שמשרת

 ילדים וכמה ובכמה קטנה באשה פל
חמודים.

 שלא האיש, היה. כך — שהיה ומעשה
 עשה ההכרחי, מן יותר בבית לשבת אהב

 מאוחר עד לעבוד קבוע: מינהג לעצמו
הנאמנה. הרעיה האמינה גם כך בלילה,

חידוש
ברגל

ימין

ברנזון אמנץ
הצילומים קודם

 חשה אומנם האוהבת, האשד. נירה,
 הממושכת שהותו עקב בודדה קצת עצמה

ה אבל ולמדינה, לבית מחוץ הבעל של
החסר. את תמלא החדשה תינוקת

לר כדי לחזור יכול אינו עדיין אמנון
 ברנזון, לבית החדשה הצאצאה את אות
 לו. שיתאפשר ברגע זאת יעשה הוא אבל

 לא זה בינלאומי, ועוד סרט, לעשות כי
קל
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 ארצה חזר גולדגלט שחנן זה את
 חמש בן מסיבובו חודשים, כשמונה לפני

 יודע. ילד כל כימעט זה בארה״ב, השנים
 צעירה משם איתו ייבא שהוא זה אבל

לכם. לגלות יכולה אני רק יפהסיה,
 תכין, ליפה קוראים לבחורה ובכן,

 רוקדת היא מהסרטים. ממש חתיכה והיא
 והשניים סירטי־פירסמת, ועושה בבת־דור
 אלירן רן הזמר של במופע התוודעו

 חיים הם ארצה בואם מאז באמריקה.
 בנושא ולשאלתי נשואים, תקן על יחד

מק בהומור מלהשיב. חנן התחמק אומנם
שצפו נראה פניו הבעת לפי אבל סים,
מהכיוון. הפתעות לנו יות

ב וכמצחיקן כמנחה כיום מופיע חנן
 תוכנית־ גם ועושה משין, הדנס מופע
 לטוב, הזכורה שיםחון סישפחת כמו רדיו

 פעם״ שהיה מה לא זה ״חיים שתיקרא
 הוא הראשי. בתפקיד בה מככב והוא

 המרץ ובמלוא ימין רגל עם נכנס פשוט
מחודשת■ ישראלית לקאקריירה

הבנאדם? צריך עוד ומה

ר מ ז

ל ׳ ש

 לבלות יוצא היה לילה מדי בעצם, אבל
 אבל מהחיים. ונהנה מפורסמות, יפות עם

ב קצת לעזור צריך כזה בעל גם הרי
 שהיה בכך ניתנה שלו והנה, לא? בית,

 צה״ל מכונית עם הפרטי נהגו את שולח
קניות. לערוך שתוכל כדי לאשתו,
 האשד, בין הבלתי־צפוי. קרה כאן אבל

 רציני. די ואפילו רומן, נולד הנהג לבין
מבו לא היה ביניהם השנים הבדל אומנם

 הפריעה להם. הפריע לא זה אבל טל,
דרי די. מתראים שאינם העובדה רק להם

 הבעל גדלו, לקניות האשה של שותיה
 והכל מבסוט, היה הנהג לסרב, העז לא

 בשקר חייהם את חיו כולם ויפה. טוב היה
 משקר שהוא חשב אחד וכל ובהנאה,

טוב. יותר
 וכשנודע שלה, את עושה הרכילות אבל
 נוסח להתפאר תמיד שנהג לקצין, העניין

 נהגו את והעביר קם יקרה,״ לא זה ״לי
במ נהגת ודרש מרוחק, לאיזור המאוהב

קומו.
 לא נהגת עם לעשות האשה תוכל מה
 שהבעל הוא שבטוח מה אבל לי, ברור
נעל לפתע טוב. ילד כמו בבית כעת יושב

מה היעדרותו את שהצריכה העבודה מה
הלילה. של הקטנות השעות עד בית

ש אשתו, על עין ופוקח שם יושב חוא
 והקטנה, הזה. בבית הגבר מי ברור יהיה

 ממצב מאד מרוצה מטרתה, את שהשיגה
אחרונה. וצוחקת הנוכחי העניינים

אהבה
 מהשבוע להיט עוד התוכנית את זוכרים

באנג אלכוים יהודה שר שבה שעבר,
 אלוזים כמו להיראות מאד והשתדל לית

לי, פ ר מרובה? הצלחה בלי אבל פ
 כל מבין היחידי שהיד. יהודה, ובכן,
 באנגלית, דווקא לשיר שהתעקש הזמרים

 לשיר יכול ישראלי שאפילו להוכיח ניסה
 מצידי, אני, טוב. ולהישמע זרה בשפה

 השירה רמת על ביקורת להעביר באה לא
 אתכם לעדכן רק אלא שלה, הביצוע או

בחיים. איתו שקורה במה
 עם רב, זמן מזה קבוע, יוצא הוא

 בגלי־ כשדרנית המשמשת יניב, אורלי
 הקבוע מחברה מאד מרוצה ונראית צה״ל
לדקה. אפילו אותו עוזבת ואינה הזה,

יניב אורלי
המכוניות קודם

ב היא בחיים האמיתית שאהבתו יהודה,
 משפץ, שהוא העתיקות המכוניות עצם

 היום, שעות מירב את איתן ומבלה ומלטף
 ברחוב חופשי שמסתובבים מאלה אינו

להיראות. לראות על־מנת
מח שאינו וביישן סולידי טיפוס הוא

 שהיה אחרי השאר, ובין פירסומת פש
אה שלומית הזמרת של הצמוד חברה
ה צור יובל לטובת עליה ויתר רון,

חביבי. עובר בהבל לצידה מופיע
יהו פואנטה. גם יש הזה לסיפור אבל

 קרב־ אלא אינו הלזה הצנוע אלבוים דה
 פו״ רומן והבמאי המפיק של מישפחה
לנסקי.

להר בהחלט יכול הוא כזה ייחוס ועם
להצטנע. שלא גם לעצמו שות

■פה הכי הדייל
 ואל שומבר. אביהו זהו בקצב. לבבות ושובר בארץ כיום שמסתובב חתיך ועוד

 מאמנת שומפר, תמר של בנה וסימפטי, נחמד אמיתי, יפה הוא מהשם. תיבהלו
 להגשים אלה בימים החל אביהו ובכן, בכדור-סל. תל-אביב מכבי של הנשים קבוצת

 בהצלחה, הקורם את יעבור גם הוא ואם אל־על, של לדיילים הקורס חייו, משאת את
פעם. אי הטיסה על שאל־ יפה הכי הדייל שיהיה ספק אין

 טובים, חברים שני עם בשיתוף הבחור פתח ההוא, המיוחל הרגע לעצם עד אבל
 ואם בנשף. והמאחרים והספגטי הלזאניה אוהבי כל בשביל ונחמדה קטנה מיסעדה
 ואולי הבחור, על צובאות הנואשות היפות את למצוא תוכלו לשם, תזדמנו במיקרה

בנתח. אתם גם תזכו
? מה אלא ספגטי, של


