
 בטלוויזיה באולם. רק אותי שמעו למעשה
התר בהתחלה חזק. מספיק אותי שמעו לא

 מזה לעשות החלטנו ואני קובי גזתי,
 רעש, עושים שכולם כשראיתי אבל רעש.

 חלב על לבכות צריך לא לוותר. החלטתי
 שצילמתי הוא אותי שמנחם מה שנשפך.

 רץ ושהוא להיט, עוד לתוכנית השיר את
 ובמיצעד־הפיזמונים.״ ברדיו היום

 שהעובדה הבינה היא לוותר. החליטה גלי
 לזכות סיכויי את חיסלה טכנית שתקלה
 הרע הטעם דבר. תשנה לא הראשון במקום
 זלצר דובי המלחין של מחאתם את שליווה
 חודו על — שזכו עמרני, חדווה והזמרת

 הרתיעו בלבד, השני במקום — קול של
 ביישנית בחורה היא גלי הם. אף אותה

 זמרת נחשבת חיא הכלים. אל ונחבאת
 לכך, תורמת רק החיצונית והופעתה טובה.

לשיר החלה מאז השנים שמונה במשך אך

 מגע של אות כל אין שושי, הדיסקו
 והריהוט טפטים מכוסים הקירות אישי.

 מישחק מונח פינה בכל זאת לעומת אך דל,
 וגדוש מלא שלם ארון ובדירה פאזל

 מביאה שאותם למיניהם, פאזל מישחקי
 לארצות־הברית, התכופות מנסיעותיה גלי

על. באל־ עבודתה במיסגרת
 ולי, לשושקה לנו, ״אין מסבירה: היא

 עד פה, גרות רק אנחנו לדירה. יחס כל
 אך משלה. פינה תיבנה מאתנו אחת שכל

 אנחנו לפאזל. אנחנוימשוגעות זאת לעומת
 לשוש שעות.״ חזה במישחק לשחק מסוגלות

 כרגע אין ולגלי אבינועם, בשם קבוע חבר
 חברתו היתה אחדות שנים במשך חבר.

 אך שאולי, רפי המיסעדן של הקבועה
 וגלי הקשרים, ביניהם נותקו באחרונה

 החבר־ על וחצי־מילה מילה לומר מסרבת
לשעבר.
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ה אל־על דיילת במדיהדיילת
להפליא. אותה הולמים

 חודשים, שלושה מזה כדיילת טסה היא
ההופעות. בין טיסותיה את לשלב ומצליחה
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* א ן  היפות הזמרות אחת רק לא י
 היפות הדיילות אחת גם היא בארץ. 1 י

 בשביל מעט לא וזה על, באל־ ביותר
 ,18 .בגיל לשיר שהחלה ,25 בת צעירה

 החלה וכאשר שלה הקאריירה את זנחה
 בשמי כוכבה זרח מחדש אותה מטפחת

בארץ. הז־מר
עטרי, מישפחת בבני הצעירה עטרי, גלי

 בפסטיבל הראשון במקום אומנם זכתה לא
 במקום בהחלט מסתפקת אך האחרון, הזמר

השלישי.
 תזכה כי משוכנעת היתה עצמה גלי

 ״שאני :מספרת והיא הראשון, במקום
נכון. יהיה לא זה — התאכזבתי שלא אגיד

 סיכויי של מידגם עשתה ״הטלוויזיה
 לי: ואמר אלי ניגש עיתונאי-פום הזכייה.

 שוקולד של הבנות שלד!' האולם גלי,־
 עצות לי ונתנו אלי, ניגשו מסטיק מנטה
 בארוויזיון. להתנהג איך י ניסיונן מהיד

 בארוויזיון, להתראות ,אז :לי אמרו החבר׳ה
 יזהר, ואולי שאני, בטוחים היינו אה?׳
הראשון. המקום את ניקח

ל הסופיות׳ התוצאות כשהגיעו ״אבל
 שלקחתי שמחתי בכיתי. לא הרבה תדהמתי

 דיו. מכובד הוא שגם השלישי, המקום את
 :של עניין היה לא זה שהפעם להבין צריך

 עושים שלישי, מקום לוקחים ,או.קיי,
 במיצעדי־הפיזמונים, רץ והשיר שלאגר

ה במקום שזכה מי את בכלל ושוכחים
 ואני מעשי, היה הפרס הפעם ראשון.׳
לארוויזיון. התאים נורא שולנטינו חושבת
 הסאונד עם עוול לי נעשה מזה, ״חוץ
 המלווים משני אחד בומם, צבי (קול).
 שלו, המיקרופון את בטעות לי נתן שלי,

 באולם, נשמע ולא נמוך היה שלי הסאונד
 את שתיקנו עד בטלוויזיה. לא שגם ומובן

חצי־תיקון. רק שנעשה הסתבר המעוות,

 שנה שלפני עד שלה. הקאריירה את זנחה
 ומאז בידיים, עצמה את לקחת החליטה

הסום. על היא
 ארלוזורוב שברחוב השכורה בדירתה

שדרנית- אחותה, עם חולקת היא שאותה

 הרכילות טורי את מקשט אינו שמה
 ידידתו היתד. שבה בתקופה גם בעיתונים.

 פרטיות על לשמור הקפידה שאולי של
 היא כאילו עליה נכתב באחרונה מירבית.

ומפיק־הסרטים המיליונר עם רומן מנהלת

שאו רפי המיסעדן של הקבועה חברתו שהיתה עטרי, גליהחברה אשת
המקום, מנהל עם באילת המינית המיסעדה בפתיחת לי,

אי בנוכחותה גלי קישטה שאולי, של חברתו היותה שבתוקף למרות הצרפתי. דאן־שארל
הרכילות. טורי אל מלהידחף נמנעה הכלים, אל נחבאה היא רבים, חברתיים רועים


