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התגלה
בנתניה רלו

 שבוע אותו ולסגור כזה׳ פרח .לקחת
 אחד, חדר של הכתלים ארבעת בין שלם

 בבית- ביותר חיפה החדר זה ואפילו
משווע. עוול זה ביותר, המפואר המלון

 השם בעצמכם. ושפטו בתמונה הביטו
פין פמליה לישר הרבה אומר אינו רו

 תצו- עם מתקשר הוא בצרפת אבל אלים,
 נועזים בגדי־ים של בעיקר גות־אופנה,

תחתוניים. ובגדים
 נחתה הזאת הסכסית הצרפתיה ובכן,

 תיק־נסי- כשבידה כשבועיים, לפני בלוד
נוהגת אינה הרבה בגדים. ומעט קטן עות

רובין פמלה
מאהב במקום חייל

 שכבה כבר שעות שלוש וכעבור ללבוש,
 לחטוף מנסה השיזוף, ספסל על פרקדן

 הצלולים המים על-יד שמש, טיפת כל
נתנייתי. מלון של בריכת־השחייה של

האירו התיירים שבין החתיכים מיטב
 ולהציע אליה לגשת מאוד שחפצו פים,

 נרתעו שמן־השיזוף, מדיחת בעניין עזרתם
 הענק הישראלי את כשגילו מאוד, מהר

 נעלמו יותר מאוחר כשומר. לידה שישב
 שהוזמנו הארוחוית ורק במלון, השניים

 כעבור בחיים. עדיין שהם העידו לחדר
 הבלוע־ הפצצה חזרה בדיוק ימים שיבער,

 כאילו ,שפת־ד,בריכה על מקומה, אל דית
דבר. קרה לא

 מסקרנות. התפוצצתי שממש מודה אני
 לשאול ניגשתי יפייה של כשעה אחרי

לאשה. אשד, בין כמו דוגרי, אותה,
 פמלה מאוד. פשוט שהסיפור מסתבר

 היא בפאריס. בבית־אופנה מדגמנת רובין
 מקסים, ישראלי יבואן־אופנה שם פוגשת
 אותה מזמין היכרות של יומיים שאחרי

 מפואר, במלון בעיר־ד,יד,לומים, להתארח
 נוחתת כשהיא נענית. פמלה חשבונו. על

 הוא יבואן, אותו עם שוב ונפגשת בארץ
 האוהבת שאשתו חושש שהוא לה מסביר

ה שכל שכדאי כך כזה, מרומן תסתייג
 בבית- אותה משכן הוא סוד. יישאר עניין

כש מגיע הוא ולמחרת שבנתניה, המלון
ה צה״ל. של מדי־מילואים לבוש הוא.

תמים. שבוע יחדיו מסתגרים שניים
 בנוסח שנקרא'שירות־מילואים מה זה

גן־עדן.
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א לאמו־ ל
 והוא למיטה, אליו נכנסות פשוט ״הן

מקו טוענים משם,״ אותן לזרוק מתעצל
ש דיין, אפי במאי־הקולנוע של רביו
 משה ח״כ של דרכו וממשיך בנו הוא

דיין.
 תמיד לכן מאוהב. נראה תמיד ״אני

 שרו־ מי כל עם רומן לי שיש חושבים
אסי. מצטדק איתי,״ אותה אים

 רונה אה מאשתו, אסי שנפרד מאז
 כל לו מדביקים בטלוויזיה, מפיקה דיין,

 ביתו את עזב שהוא נכון רומנים. מיני
 ילדיו שני מתגוררים שבו סביון, שליד

 לא-עומד־להתגרש, שהוא ונכון ואשתו,
מפ לא זה כל אך זה. בשלב לא לפחות

הנע. הסרט בשיטת סרטים לביים לו ריע
 וכבר אחד, ליום מלך את סיים הוא

 ישראל עם בשם חדש תסריט לכתוב פנה
 יחד צ׳יק־צ׳ק. אותו וביים זמני שם — חי
״ של בסרטה לככב לו הוצע זאת עם ר  כ

ינטל. - סטריסנד ברה
 גם מוצא הוא האלה העיסוקים כל עם

 ונראה ארוכים, או קצרים לרומנים, זמן
באירו שונות חתיכות עם לפעם מפעם

שונים. עים
 רומן לו היה לא מאד,רונה שנפרד מאז
 מלך בסירטו אך אחת. עם לא אף רציני
 ראשי בתפקיד שיחקה שם אחד, ליום

 ממוצא שחקנית לנגפורד, קרוליין
 ,במאי־ר,טלוויזיה של בתו שהיא אנגלי,
 שהוא כולם, לי סיפרו לננפורד, בארי

אמיתי. רומן עימד, מנהל
 שהשניים הזמן כל שידעתי היא, האמת

ההסר בעת פנוי רגע כל בצוותא בילו
יש עם את להסריט התחיל כאשר טה.
הח לאילת, הצוות כל עם וירד חי, ראל
 גם קרוליין. את זה בסרט גם לשתף ליט

 שלי, הפרטיים המרגלים לי סיפרו הפעם
 שבמלון בחדרו לילה כל מבלה הוא איך
היפר,פיה. השחקנית עם

העיתונאי

 מצויין צלם מעריב לצד,רון היה פעם
 של בעלה היה הוא סגל. שייע בשם

 בעמיתו, שהתאהבה תחיה, בשם בחורה
הרמן. חנניה
 וחנניה תחיה התגרשו, ושייע תחיה

הרוו לשוק במרץ. חזר ושייע התחתנו,
 חדש, דף לפתוח החליט בעיתונות גם קים.

 כתב, ד,סך הוא מיקצועית. הסבה ועשה
שלו. הכתבות את לצלם והתחיל

 עם ראיונות כמה ובמהלך כך, כדי תוך
 בזו פעם השובב התאהב כוכבות־בידור,

 שצדה עד נכון היה זה כל באחרת. ופעם
ב מצליחה זמרת נדב, יוכל אח עינו

׳.80 ירוק בצל להקת

 אותה, ראיין שהוא בכך התחיל הכל
 כבר וזה מאז, במקום. בו עליה ונדלק

 שקשה צמד הם השניים חודשים, כמה
 אינם עדיין ויובל שייע ביניהם. להפריד
 שמכיר מי כל אך נישואין, על מדברים

רציני. שזה לי להישבע מוכן אותם

ל ילד בינתיים ילדה תחיה, גרושתו,
 המשולש, או המלבן, צלעות וכל חנניה,

רב. באושר שקועות

באילת לנגפורד קרולץ
לעבודה צמודה אהבה

 יש שלאסי הוא העניין בכל המשעשע
 עובד הוא כאשר רק קרוליין עם רומן

 לא פשוט הוא לסרט סרט בין בסרטים.
 המרגלים עימה. נפגש ולא אותה רואה

 מאוהבת שהיא לי, נשבעים שלי הנאמנים
שלה. היפה הראש מעל עד בו

 וסימפאטית. חמודה בחורה היא קרוליין
הרומ על הדיבור את מרחיבה לא היא
 יכולה שהיא משוכנעת אני אך שלה, נים

צרגע בו. רצתה אילו גבר, כל להשיג

 שהסרט מכיוון אך בבמאי, מאוהבת היא
יתראו. לא ששוב סיכוי יש הסתיים,
ממוש לרומנים זמן אין עצמו לאסי

במסו וממשיך הזמן כל עסוק הוא כים.
 שונות חתיכות עם לצאת — שלו רת

 אב גם שהוא לי אומרים הזדמנות. בכל
 פרודתו, של טוב וחבר ילדיו, לשני מסור

אהרונה.
 אדווח — במישהי יתאהב אם עלי, סמכו

לכם.

ט ל נוסח סל א ר ש י
 ורזה, יפהפיר, לופטין, לאה הזמרת

 היא ומתולתל, ׳ארוך בלונדי שיער בעלת
תפ־ היא ודבש. חלב להקת חברת כיום

סגל ושייע נדב יוכל
■ועבודה נשים חילופי •

 הזמרת עטרי. גלי של מקומה את סד,
שי בעלת ורזה, יפר,פיה ארזי, ירדנה

שונים. במופעים שרה וחלק, ארוך ער
 שו־ הזמר בשלישיית פעם היו השתיים

טו חברות הן ומאז קולד־מנטה־מסטיק,
ובנפש. בלב בות

 ירדנה שרה חנוכה של העמוס בשבוע
 את הינחתה וגם לילדים, הזמר בפסטיבל

 ולא מאוד, עסוקה היתר, לכן המופע.
ידי נראתה ואז בערבים. לבלות יצאה
המסי באחת לופטין, לאה הטובה, דתה
ש .תומר, נתן המהנדס עם בעיר בות
ירדנה. של המאוד־קבוע החבר הוא

או וכל רומן, שום אין לנתן לאה בין
 השניים את ראו כאשר גבה שהרימו תם

 של ליבה להירגע. יכולים במרץ, מרקדים
 כמר, מזה שלה הקבוע לחבר שמור לאה

ך המוסיקאי שנים, י י  שגם רודילן, א
 חנוכה. של בשבוע מאוד עסוק היה הוא
רופא־ר,שי בעלה, את בגללו עזבה לאה
נפרדו. לא ואריך היא ומאז ,ניים

 מ־ גרוש הוא זאת, לעומת תומר, נתן
מנ עדה תומר. עדה בשם נאה אשה
 שנמצא בוטיק־ד,בגדים את ביום הלת
בתל־אביב. מפורסמת למיספרה מתח

 בימים רב. זמן לבדה נשארה לא עדה
שו במהומות אותה לראות אפשר אלה
 אשרת, קובי המוכשר המלחין עם נים

־ של בעלה רבות שנים כבר שהוא לי  א
ע. פ  הבית את שעזב מכחיש קובי ש

 להיראות ממשיך הוא אך עדה, בגלל
בחברה. עימד,
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