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 עטוי,רבנות האחיות
 שר קאויץ־וו ועצמה
וסורנוע זמר כוננת

 ומי בביישנות מחייכת גלי מילצץ. ארנון
 להתייחס בולטת׳ בנון־שאלאנטיות סרבת, .

 ואומרת: מילצץ, עם שלה הרומן אל גם
 מה דברים. הרבה בעיתונים עלי ״כתבו
 ענייני הוא קירות ארבעה בין עושה שאני

 ענייני הם גברים עם יחסי גם הפרטי.
ציבורי עניין בכך שיהיה ברגע הפרטי. !

 אשמח מישפחתי, ואת אמי את שישמח
 כולו.״ ולעולם לעיתונות כך על להודיע ~

 גלי החלה כזמרת שלה הקאריירה את
שיבעה כמו נולדה, היא מיקרה. בדרך ,

משע תימנית למישפחה ואחיותיה אחיה
 ארבע בת הזקונים בת גלי כשהיתה ריים. י

ויר לפירות חנות בעל שהיה האב, נפטר
סוציא בעבודה חייה כל עבדה האם קות.
באחיה טיפלה הבכירה, האחות ויונה, לית

 יפהפייה עטרי, גלי *1"1
1^ -1111 /-* לי בצבע בשימלה !

פס במת על בגדילי־תחוים, מעוטרת לך
ושפילמן. בומס מלוויה עס הזמר טיבל

 זמרת־בדרנית היא יונה כיום, ובאחיותיה.
 אורי על אל־ לקברניט הנשואה מפורסמת, !

 ועדיין עקרות־בית הן ונעימה רחל יופה. 4
למדעים, דוקטור הוא יוסי ברחובות. גרות

 ברדיו קריינית שוש אלקטרונאי, הוא בני
ודיילת. זמרת וגלי

 התגוררה התיכוניים לימודיה בתקופת
 ועד אורי, ובעלה יונה אחותה בבית גלי

 כאב בעצם הוא שאורי אומרת היא היום
בחי עברה להתגייס שעתה כשהגיעה לה.
 שוש, אחותה וכמו לגלי־צה״ל קריינות נות

 שוחרר, שמחזורה אלא התקבלה. לפניה,
 במיקרה, ואז, בצבא. שירתה לא והיא

 יש כי קריבושיי דוד למלחין יונה אמרה
 ואולי רע, לא ששרה קטנה אחות בבית לה ,

אותה. לשמוע לו כדאי י

 הפסטיבל דומן
פרטים ללא

במר אותי שמע ״דויד ג גלי ספרת
 ממש ,זמיר, ואמר: פשנל, של תף י■'

 שוקולה שוקולי את יחד הקלטנו אז זמיר.׳
שלא הפך והשיר ארבל, יורם עם ששרתי

 שמש, לך יש את הקלטתי אחר־כך גר.
להיט. הוא גם שהפך

הקולנוע שחקנית
ממנה, חוץ רונית כיש היא

מלי, בתפקיד עטרי גלי
ש יודעים שכולם הנערה

בסרט תפקידה את הלהקה. בסרט

 מועמדות. עשרות ריאיינו והתסריטאית שהבמאי אחרי קיבלה
 להיות רוצה שהיא גלי החליטה אחד, בסרט שהשתתפה אחרי

עבורה. נוסף תסריט כותבים השניים לדבריה, שחקנית־קולנוע.

 כי ההצלחה, מפירות נהניתי ״לא
 הייתי לא כבר פה הלך שהשיר בזמן

הפר החברה הייתי כבר אז בארץ.
 אותי לקח והוא קריבושיי, דויד של טית

 קיץ עוד לחיות המחזמר עם יחד לאמריקה
 גם נסעה יונה אחותי חורף. עוד לעבור

 נסענו הזה השיר עם הראשי. בתפקיד היא,
 פנים. לנו האירה לא ההצלחה אך ליפאן,

 השיר עם דויד שם זכה קודם־לכן שנה
 ו*וא הראשון, במקום נעמי על חולם אני

לא. אבל שוב. אותה שישחק חשב
 אחרי ליפאן. מהנסיעה נהניתי ״לפחות

ההצגה. ירדה המחזמר, עם בברודוויי שנה
 עשינו באמריקה. נשארנו ואני דויד

 שנה איתה והופענו ההצגה של גירסודמיני
 אחר־כך ארצות־הברית. רחבי בכל וחצי

 נגמר זה דויד לבין ביני לניו־יורק. חזרנו
 ששיחק גולדבלט, חנן עם רומן לי והיה
 בניו־ היינו שבה בתקופה במחזמר. אתי
 במועדון שנה חצי במשך הופעתי יורק
 לי נשבר אחד יום סירוקו. סאן, ארים של

לשבו לארץ ונסעתי התפטרתי ׳מניו-יורק,
 במועדון עבודתי תחילת למועד עד עיים,
אחר.

על־הכיפאק. שזה ראיתי לכאן ״כשהגעתי
 נתנו שורשים. גב, מישפחה, כאן לי יש
 אתחיל בארץ, אשאר שאם להבין לי

 הבנתי אחרי. חיזרו האמרגנים קאריירה.
 קאריירה, לי תהיה לא לעולם שבחו״ל

 אני בארץ רק במועדונים. אופיע מכסימום
ב ומהופעות מהקלטות ליהנות יכולה

טלוויזיה.
 שם פה. לחיות רציתי נורא ״פיתאום

 לניו־יורק, חזרתי וקר. רחוק לי ניראה זה
 חזרתי ׳74 ובאוגוסט הפקלאות את ארזתי
סופית. ארצה

 פה־ חופש, לי עשיתי הראשונה ״בשנה
 לפיד־ ג׳ינגלים עשיתי משהו, הקלטתי ושם

 אחד שיום עד רציני. דבר שום סומת,
 צח, שלמה עם חוזה על לחתום החלטתי

הקאריי־ — בידיים עצמי את שלקחתי ומאז

 חברת- עם חוזה על חתמתי רצה. שלי רה
 התקליט את להוציא עומדת ואני תקליטים,

 שיר כל חשוב, שהכי ומה שלי. הראשון
 היום בא השיר שלאגר. הפך שהקלטתי

 נבחר אושרת, וקובי שוש אחותי שכתבו
 קובי עם נסעתי ביפאן. ישראל את לייצג

ליפאן.
לא שמש, לך יש עם שם ״כשהייתי

 הפסטיבל. את או יפאן את להעריך ידעתי
 עצומה. פופולריות לי והיתה לגמר, עליתי
 זכינו. ולא זוכים, שאנחנו בטוחים היינו
ב בפסטיבל אחר־כך שקרה כמו בדיוק
 אחר עולם שיגעונית. עיר טוקיו ארץ.

 החבר׳ה שבזה. הכיף כל עם לגמרי,
במיוחד נחמדים, היו בפסטיבל שהשתתפו

)46 בעמוד (המשך

 כשנסעו גם הראשון. במקום יזכה שירם כי בטוחים היו שניהם המומים. עדיין וגלי קובי בל.
זכו. לא אך הראשון במקום יזכו כי בטוחים היו היום, בא שירם עם ביפאן לפסטיבל
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