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 שהוא לה־נורמו, וז׳ראר מורנדי ג׳אני
 בצרפת.״ היום הזמר

 בחולמניות שלפה גלי, התרככה כאן
 ואמרה: הצרפתי, הזמר עם שלה תצלום
 כשנתבקשה אך חתיך.״ הוא כמה ״תראי
 הזמר עם יחסיה על יותר מעט לפרט

 אותם הכתירה טוקיו שעיתונות הצרפתי,
 שוב טוקיו,״ פסטיבל של כ״רומךהאהבה

מים. פיה מילאה
 שבהן וההקלטות הופעותיה עם בד־בבד
 בחייה. חשוב מיפנה גלי עשתה השתתפה,

 ועובדת באל־על, דיילות קורס עברה היא
 מספרת: היא בחברה. זמנית כדיילת כיום

 השנה, לחו״ל. לנסוע לי יצא שנה ״כל
 חשבתי, חוצלארץ. אכולת ואני דבר. שום
 לעבוד רוצה אני ממילא אעשה? אני מה

 חופשיים, ימים המון לי יש משהו, בעוד
 טסים בחורף דיילת? אהיה שלא למה אז

 עוד יש הקיץ ועד בחודש, ימים תישעה
 בדיחה, בתור טופס מילאתי זמן. המון

 ?׳ ,השתגעת :לי אמר אחד כל והתקבלתי.
 עובדת אני חשבון. עושה לא אני אבל

 חוצלארץ. פרס: לי ויש שעות, שמונה
 להיות נורא רציתי שנים, חמש לפני פעם,

 ,על לי: אמר שלי, הגיס ואורי, דיילת
 הוא היום אותך.׳ יקלקלו המתה. גופתי
 וכשסיפרתי מבוגרת, די כבר שאני חושב

ביחד. לטוס לנו שיצא שמח לו.הוא

ס א א ד ל ל י — י

החלומות יילכו
 לראות קצת נדהמה עדודהקכלה ך
י /  מתכוונת אני איך אותי שאלו אותי. /

 שאני אמרתי בעבודה. קאריירה לשלב
 בקאריירה, תתנגש לא שהעבודה מקווה

 שהנוסעים פחדתי נורא בהתחלה ולהיפך.
 שבחורף הוא שקורה מה אך אותי. יזהו

 לפעמים בטיסות. ישראלים שאין כמעט
 ואני ,עטרי, לגלי דומה ,את לי: אומרים
,,נכון. אומרת:
 ואני חודשים, שלושה כבר טסה ״אני

 שמקבלים התמורה זה. את אוהבת מאד
 פאריס, עצומה. היא העבודה השקעת על

אמיתי. כיף — אמסטרדאם לונדון,
תארי ביקשתי נוח. לי היה עכשיו ״עד

 מחודש החל אבל בי. והתחשבו נוחים, כים
 וה־ בי׳ להתחשב יותר אי־אפשר מארס

 אני עכשיו כבר מתרחבת. שלי קאריירה
 שאינני כך להופעה, ורצה מטיסה חוזרת
כדיילת.״ עתידי על יהיה מה יודעת

 ודיילת, זמרת יפה, היותה על נוסף
 שהיא, נוספת בקאריירה כרגע גלי עוסקת

 אבי הבמאי ביותר. לה החשובה לדבריה,
 בה בחרו הראל שרון והתסריטאית נשר
ה 12מ־ לאחד מועמדים, עשרות מבין

הלהקה. בסרטם תפקידים
 שעות, אותי ריאיינו ״הם גלי: אומרת

 באופן אופיי על ועמדו בהופעה, אותי ראו
 אותי וחשפו עברי בניבכי חרשו הם מדהים.

 לאנשים לספר שהתביישתי דברים ממש.
 לא.יודעת אני להם. סיפרתי קלובים, יותר
 די בחורה אני זה. את לי עשו הם איד

 מלי בשם בחורה מגלמת אני בסרט סגורה.
 נורא מלי שרי. בשם טובה חברה לה שיש

יוד שכולם ביטחון, בלי ביישנית, תמימה,
 ממנה־עצמה. חוץ כישרונית שהיא עים
 קצר, זמן לפני עד אני, הייתי בדיוק וכזו

התייצב. איכשהו העצמי כשביטחוני
 שאני כפי בדיוק נפתחת, מלי גם ״בסוף
 עלי, מלי של הדפוס את בנו הם נפתחתי.

 של הפתיחות שנים. לפני שהייתי כמו
 עד שרי. עם שלה ביחסים מתבטאת מלי

 ובסוף שלה, העבד היא מלי נפתחת, שהיא
 אמיתי. לא הוא שרי של שהיחס מגלה היא

 מאיר עם יחסים מפתחת אני אחר במישור
 אלן הוודי להיות הולד דעתי שלפי סוויסה,

ישראל. של
 שזה למרות בסרט, לעבוד נהניתי ״נורא

 שמונה עד בבוקר מארבע עבדנו קשה. היה
 שלושה במשך כסף, בלי כמעט בערב,

 לעשות רוצה נורא אני רצוף. חודשים
 תסריט כעת כותבים ושרון אבי סרטים.

 סוויסה מאיר על גוב, גידי על שמבוסס
 במהלך גוב גידי עם מאד התיידדתי ועלי.

 חושבת אותו, אוהבת נורא אני ההסרטה.
 נורא הוא נהדר. ושחקן נהדר זמר שהוא

 וחוש־ עצומה נוכחות לו ויש דומיננטי,
פנטסטי.״ הומור

 טיסה ובין לחלום חלום בין ובינתיים,
 במיצי הצלחה לקצור גלי ממשיכה לטיסה,

 ולכל בטלוויזיה. ובהופעות הפיזמונים עדי
 כי ברור, שעשועים בעיסקי שמבין מי

 את אל־טל חברת אולי תפסיד הזה בקצב
 ספק אין אד שלה׳ היפות הדיילות אחת

נשכר. ייצא הישראלי שהזמר

שיחו־
ב שירות עמד דו למו
 הפרופסור בחירת על שהסקופ למרות

ל רא׳ש־הממשלה כמועמד שווה יצחק
ל הכתב של היד, המדינה :נשיא תפקיד
 דן הפרלמנטרי והכתב מפלגות ענייני

 נחמיאס ויקטור דווקא התלבש דגיג,
 יום מדי כמעט !והביא שווה, הפרופסור על

לנשיאות. המועמד על כתבות ביומו
 ואת שווה יאת הכיר נחמיאס כי מסתפר,
 במצריים, עוד שוויקה, משפחת מישפחת׳ו,

 עם ביותר קרובים ביחסים קשור הוא וכי
זו. מישפחה

 בבניין ׳אותו מכנים כיום יאשר -נחמיאם,
 עשה לא בוודאי הנשיא״, ״דובר הטלוויזיה

 בכתבותיו שלו למועמד־הידיד טוב שירות
 עצמן שהכתפות משום, דווקא !או למרות,

 שווה, המציאות. את :ושיקפו טובות היו
הת פומביות, בהופעות ניסיון חסד שהוא

 כבד־פה כאדם הטלוויזיה מסך מעל גלה
 באדיז־ כל חסר המצלמה, מול הבא!במבוכה

בהופעו לצפות היה די !אישי. פרק ואו מה
הפרופ של הראשונות הטלוויזיוניות תיו
כ ייבחר ׳שאם להשתכנע כדי שווה, סור

 לחסוך זה בתפקיד הופעותיו עשויות שיאנ
בי סידרות לרכוש הצורך את לטלוויזיה

טלוויזיוניות. סאטירה או דור

־׳ איחרו מחיות

א האחת ד ל ב ע
 התפוצצות אירעה האחרון הרביעי -ביום

 כבר בטלוויזיה המתינו שלה התחבורה,
 עבדה חודשיים לפני עד אחדים. חודשים

ירוש מוניות המוניות תחנת עם הטלוויזיה
בסבי -נע לתחנה התשלומים כשהיקף לים,
לחודש. לירות רבע-מיליון בות

 מיינהל לענייני השידור ׳רשות סטנכ״ל
לאחראי הורה ׳עכאדי, שלמה וכספים,

לעדן ראשי מהנדס
יקר תענוג

ל יונה, יונה בטלוויזיה, התחבורה על
ב בחר יונח המוניות. תחנת את החליף

 אשכול, ורמות נשר אחרות, תחנות שתי
 בבואן עיכובים חלו שונות מסיבות אולם

 שהועברה הזמנה בסל ■במעט המוניות של
להן.

 כתבים, הטלוויזיה, של השדה עובדי
 אחדות פעמים התלוננו וטכנאים, צלמים

 אולם החדש, ההסדר על ועבאדי יונה אצל
קשבת. באוזן זכו לא !תלונותיהם

צוו כמה באשר האחרון, הרביעי ביום
 ואלה הבניין כפתח למוניות המתינו תים

 אץ כי הצוותים הודיעו להגיע, בוששו
 גם באיחור. לעבודה לצאת מוכנים חם

 ניכר, באיחור להגיע, המוניות החלו כאשר
 איתן. לצאת הצוותים סירבו
צוו כמה לאלתר הצליחו רב ׳בעמל ■רק
 על שיעברו כדי בשדה, נמצאו שבבר תים
 לוויין שידורי ובעזרת — כתבות כמה

 של מבט מהדורת את הצילו מחוץ-לארץ
הערב. אותו

ח מני ה מ ל ס לנ׳נהנדס ש
ה מבעיות לוחמים השדה ציוותי בעוד
אין השידור ברשות אחד לאדם מוניות.

 של הראשי המהנדס זהו הסעה. בעיות בל
לעדן. אורי הדשות

חוד 15כ־ לפני לעבודתו, לעדן כשנכנס
 מתגורר שהוא בטענה רכב, דרש הוא שים

 מאם יום־יום לנסוע !ועליו בפתח־תיקוווז
לבירה. המושבות
 אשר עכאדי, שדמה ׳הרשות, סמנכ״ל

 משכורת־ לו ונתן לרשות לעדן את הביא
 פיאט מכונית עבורו לשכור הורה ענק,
 עבורו: הרכב בעיות שתיפתר עד ,124

 אלפי של עניין היא -כזו מכונית י שכירת
חודש. מדי לירות

 הרכב בעיית נפתחה לא עדיין בינתיים
ב נוסע הוא חודשים 15 ומזה לעדן, של

הרשות. חשבון על השכורה מכונית

ל אולטימטום ד מישע ש

רכיד דן של סגנו מישעל, ניטים
 למנהל הודיע מתל-אביב, הבאות בכתבות
 חפץ הוא כי יכין חיים החדשות מחלקת
הפרלמנטרי. הכתב בתפקיד
 ברצונותיחם ביותר מתחשב אינו יבין

 נחמן את כבר ■וקבע שלו, הכתבים של
ב הבא, כחודש לארץ לחזור העומד שי,
 יציב כי רמז מישעל הפרלמנטרי. כתב

 או — !פרלמנטרית כחכוח :אולטימטום
 שלא לו מייעצים רבים אולם התפטרות.

 שבמיקרה כיוון האולטימטום, את להציג
ההתפטרות. את •לקבל המגמה תהיה זד,

 שני מישעל השיג האחרונים בשבועות
 האחד: שימדון. בוועדת הקשורים סקופים

פר שפירסם הראשית העיתונאי היה הוא
 פורסם שזה לפני עוד הוועדה מדו״ח קים

 אליו הגיע הוא שאף השני, ואילו בציבור
ה חאשי במיפגש עסק הוועדה, ממקורות

׳באיטליה. מישראל המאורגן פשע

ק ה דיסקוגט בנ צ ע ל לו ק ל

 תל־ מכבי בין שנערך המישחק שידור
כמ ליון של הכדורסל נבחרת לבין אביב

 החלטה למרות בטלוויזיח, שהועבר עט
להעבירו. שלא קודמת

 הישראלית מהטלוויזיה דרשו הצרפתים
השי העברת דמי לירות אלף 430 של סך

 למישחקי לשלם הנוהגת הטלוויזיה, דור.
הסכי לירות, 100.000מ־ יותר לא בדורטל

 הצרפתים אולם אלף. 160 לשלם הפעם מה
ל החליטה ׳והטלוויזיה שלהם, על עימדו
השידור. על וותר

 בנק מהנהלת טילפנו המישחק ביום
בטלווי הספורט על האחראי אל דיסקונט

 סכום לתת ותציעו גילעדי, אלכם זיה,
 ישודר. שהמישחק כדי לירות 100.000 של

 זו, תרומת עבור תמורה כל רציה לא הבנק
 איחרו כי חבנק לאנשי תסביר גילעדי אולם

 אי-אפשר כבר היום באותו וכי המועד, ■את
דבר. לעשיות

ה מהדורה ר צ ה ק ב רו א

ל העומדת הקצרה, החדשות מהדורת
 אפילו או שבועות בעוד מופעלת היות
ה בבניין התמרמרות מעוררת כבר ימים,

טלוויזיה.
 של המגמה -נגד טוענים טלוויזיה אנשי

ל רועה, יצחק המהדיורד״ ומגיש עורך
 בת קצדה־ארוכה, מהדורה ערב מדי הגיש

 מהדורה כי טוענים חם תמימות. דקות 15
 העייפים הצופים, את תרדים לא אולי כזו

מענ תהיה לא בוודאי אך כזו, בשעה כבר
הטלוויזיונית. מהבחינה יינת

 הכתבים- בקרב גם צפויה התמרמרות
ה הטלוויזיה מכתבי אחד סל העורכים.

 משמש הדסקים, ראשי מלבד ירושלמים,
ב לילות -שלושה או שניים עורך-׳תודן

 עליהם יהיה הכתבים, טוענים עתה, שבוע.
ל כדי חצות, אחרי עד לילה מדי לשבת

 המהדורה של הסחבות את ׳ולערוך הכין
 ב־ לעשות צריכים היו שלא דבר הקצרה,
כיום. המשודרת הקצרה המהדורה מ״סגירת

ר או־צ׳• ק אנ ר1תו ב

במישפ־ נשאר הכל עם כאנקר ארצ׳י
ב חד־פעמית להופעה ריק אולם חוזר, חה
חבא. בשבוע השלישי היום בחודש, גל

 הטלוויזיה תקרין שלימה שעה במשך
 ובו התוכנית, יובל לכבוד שנעשה סרט

קט וכן הסידרה מסירטי ׳נבחרים קטעי■
זה. לסרט במיוחד -שנכתבו עים

 הכד של היובל בתוכנית -אורדדהכבוד
 פונ* הנרי השחקן יהיה במישפחה נשאר
דה.
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