
אנשים
 סירטון־פירסומת ראה זאפט,

 שיסל, של בכיכובו ישראלי
 ואף בסרט לככב לו והציע
 החדש למשקה לקרוא הבטיח

 השבוע זאפט. שיסל בשם שלו,
ל לשטוטגארט המצחיק יסע

 לי שהציעו ״הסכום הצטלם.
 הבמאי- אומר הסירטון,״ עבור

 מהסכום יותר ״גבוה שחקן,
ישרא האחרון בסירטי שעשיתי

 הרבה, וזה מצחיקים.״ לים
כנראה.

 לעורך ציפתה הפתעה 01
 יואב צה״ל, גלי של המוסיקלי
 שעבר בשבוע שחגג קוטנר,

 קוטנר, .25ה־ יום־הולדתו את
ה הלילה תוכנית את שהגיש

 הופתע טוב, לילה שבועית
הז אחר-חצות בשתיים כאשר
 האולפן אל מידידיו כמה דחלו

 בשלל לפתע שהואר החשוך,
 עוגת נתגלתה לעיניו אורות.

 מסיבת את ענקית. יום־הולדת
 גילה חברתו אירגנו ההפתעה
 גל; של התקליטיה ופקידת

 קוטנר סנדלר• סיגל צה״ל
ההפ מן מהר התאושש הנדהם

 בשיר לאורחיו והצטרף תעה
שמח. יום־הולדת

 תצוגות־האופנה במאי 0!
ה חגגו גרא, ועודד אלה
 אלה של הולדתה יום את שבוע

 בתל־אביב. שלהם הגג בדירת
 מה שהם המי כל הגיעו למקום

המ באי בין בעולם־האופנה.
מלי הדוגמנית גם היתד, סיבה

ה שערה את שקיצצה כש,
 בתים־ והופיעה הארוך בלונדי

 הצליח לא איש נערית. פורת
 אל נגשה כאשר אותה. לזהות

 אדלר יצחק מתכנרהאופמן
 אותה, מזהה הוא אם ושאלה
 את בודק לא ״אני לה: השיב

 המוכר החלק הוא גופך שערך.
יותר.״ לי

 היתד, כללית התמרמרות 01
פיטו על הלימודית בטלוויזיה

 עוזר- חלוצי, יצחק של ריו
כא ממישרתו. מצליח, הפקה

 הטלוויזיה מנהל אל פנו שר
 הגיב: לורכרכוים, יעקב

 ימות, כאן מישהו אם ״רק
לחלוצי.״ מישרה תתפנה
בי גלי־צה״ל, מפקד 01  צ

ה מנהל את בירך שפירא,
 ארי לגי־ גידעדן החדש רדיו

 הצלחה לו ואיחל מינויו, עם
 זו בהזמנות החדש. בתפקידו

 אמנם, החליט, כי גידעון סיפר
 בכל השתתפותו את להפסיק
 בהן שלקח הרדיו תוכניות

 תוכנית לקבל ישמח אבל חלק,
 במיסגרת צה״ל, בגלי רדיו

 שפירא שלו. שירות־המילואים
 זמן־ בעוד כי ונראה מיד, נענה

 בהגשת לב-ארי יתחיל מה
הצב בתחנה תוכנית־ראיונות

אית.
האמרי סוכן־השחקנים 01

אר הגיע סאדואן ברום קאי
המ להקת את לעניין כדי צה

אמריקאי, ברקדן בת־דור חול

 ״סוקרטס את ששרה חיותיה הזמרתאלכידה
 שרה האירוויזיון, בתחרות טופרסטאר״

 מלכת״ בחירת בנשף רצופות פעמים שלוש שלח הלהיט את שוב
 נעלה עקב נפל ברגליה, רקעה כאשר התלהבותה, ברוב היופי.

 בתאונה. כלל מרגיש אינו כשהקהל אחת, רגל על עמדה והזמרת
הבמה. את עזבה ובצליעה העקב את לקחה השיר תום עם רק

 היא ורד זו. לשנה ישראל של כמלכת־היופי ניבחרה וחצי, השבע־עשרה בת
 פלר דנה — מימין בחיפה. הריאלי בית״הספר של הביולוגית במגמה תלמידה

 בזמן רב במתח היתה בקנדה, מתגוררים שהוריה דנה, כנערת־ישראל. שנבחרה וחצי, השמונה־עשרה בת
 תיקנו וידידותיה פניה על נמרח האיפור בבכי. פרצה לבמה שניקראה לפני ספורות ושניות התחרות

 וכבר שחקנית להיות מתכוונת היא הערב.״ כאן נמצאת לא שלי אמא ״אפילו :הפטירה דנה אותו. לה
 כנסיכת־ שניבחרה מאשקלון, העשרים־ושלוש בת שלייסר, ציפי — משמאל ״.99 ״דיזנגוף בסרט הופיעה
 כאשר הסופית ההכתרה לפני ספורים רגעים קטן, ויכוח התנהל למטה) (בתמונה לדנה ורד בין היופי.

אנין״ פיתאום מה המלכה, תהיי בוודאי ״את לחברתה: אמרה אחת כל לבדן• נותרו שתיהן רק

פורגו ורד

 אחרת לקוחה שלו. לקוח שהוא
 השחקנית יותר: ידועה שלו,

 רדגרייב. ואנסה הבריטית
 הידועה שוואנסה מספר הוא

 מכנה אש״ף, כתומכת בעולם
 הציוני ״הסוכן בשם אותו

שלי.״
שיג אחרי שהולך אב 01
 5ה־ בן בנו של ליבו יונות
 עורך־הדין הוא עופי, וחצי,
 הקטן כאשר לידפקי• צכי
 אותו לקח בלש, להיות רצה
הו כשהיה לבתי־הסוהר, אביו

 עתה לקוחותיו. את לבקר לך
 שחקן־כדו־ להיות עופר רוצה
הש יוצאים בוקר־בוקר רגל.
מ תל-אביבית, לבריכה ניים

 המבקרים מבין קבוצה ארגנים
ה לידסקי, כדורגל. ומשחקים

 שמע מגן, של בתפקיד משחק
 את יפה אורי הטייס מפי

יו מגן ״אתה הבאה: ההערה
 מאשר בבית־המשפט טוב תר

הכדורגל.״ במישחק
מבי בבית־מלון עבודה 0!
מפ הזמנות בעיקבותיה אה

 לפנינה קרה זה לעתים. תות,
 יחסי- על האחראית שלמון,
 תל־אביבי. מלון של הציבור

או הזמין המלון מאורחי אחד

 לעזור כדי ללום־אנג׳לם, תה
 בעיר סיורי־רופאים באירגון לו
 ההצעה על ויתרה פנינה זו.

בתל־אביב. ונשארה
 אלטון הבריטי הזמר 0;

 אמני על עז רושם השאיר זנ׳דן
 הזמר המתרשמים, אחד הארץ.

 מוסקונה, אריה הישראלי
 סיג- את לעצמו לאמץ החליט

 לעצמו והרכיב אטלון, של נונו
משיריו. שלמה תוכנית

 האדם מתברך לעתים 0|
 רופא־הילדים רבים. בכישרונות

 בין רק לא ידוע קורן גירי
 בין גם אלא הרפואה, אנשי

 אחראי הוא המוסיקה. חובבי
שה והאחיות האחים ללהקת

 מרבית את כתב לה ואשר קים,
 החליט אלה בימים שיריה.
הוא נוסף: כישרון להפגין
עלי בשם ספר־ילדים הוציא

דובי. שובי לות
 גורמה אידי הזמרים 0!

 הגיעו לורנם סטיב ובעלה
 לביקור לישראל, מאמריקה

 השיר את שמעו כאן קצר.
 כאשר אותו. והקליטו הללויה

 בערב- הופיעו לאמריקה, חזרו
הטלוויזיה מנחה של ראיונות

 קארסדן. ג׳וני הפופולארי
 השניים שרו קצר ראיון אחרי

 בעיבוד באנגלית, הללויה את
 התלהב הקהל שלהם. מייוחד

 :קארסון הגיב הדרן. ותבע
תוכ מנחה אני שנה ״עשרים

 השמיעו לא פעם ואף זו נית
 פעמיים.״ השיר אותו את כאן

 אשרת, קובי הללויה, מלחין
 לא בלונדון, עת באותה ששהה

באמרי השיר הצלחת על ידע
 שאליהם בארץ, וידידיו קה,

 כדי לאתרו, ניסו הסיפור, הגיע
 לשווא. אך כך, על לו לבשר
 שיר באחרונה הלחין קובי
 שאת ניו־יורק, ביי גוד חדש,

 אנגלי. צעיר כתב מילותיו
 גם כי מספרים, יודעי-דבר

בהצלחה. יזכה הזה השיר
 1 הדר, ארנון הסופר 0׳

 | מיש־ בעיקבות החדש שסיפרו
 | בשבועות לשוק יצא אחת אלה

 מתל- מיכתב קיבל האחרונים,
 1 הוא מי נשאל שבו מיד־תיכון,
 שאותו כוגאדט האמפרי

 , פעמים. כמה בסיפרו הדר מזכיר
 ] לתלמיד וענה התעצל לא ארנון

 לו סיפר שבו ארוך, במיכתב
 על לדעת יש אשר כל את

האגדי. בוגארט

217831 הזה העולם■


