
 באה היא פיבקו, לאגיבהקמטים איו
קוסמטיקה, מוצרי לתצוגת

לחלוטין. חלקות פנים הפגינה קמטים, לסלק המבטיחים

 אצל לפחות העבודה, את
ש גלזן, אורנה הדוגמנית

בדוגמנות. לעסוק חדלה בטשל, בולטר שהתאהבה מאז
הדוג הפגינההפנים על כוכבים

 עירית מנית
הצמחיים. הקוסמטיקה במוצרי לחזות שבאה לביא,
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זה. בסרט עבדה עצמה דניאל גם פרס. של בסרט אמנותי בייעוץ

המצחיקנים
ארנון, (״פופיק״) מרדכי

 שניחם לוי. אושיק והזמר גולדבלט חנן חם
 עם יחד התאומים, בשלישיית בעבר הופיעו
ביחד. להופיע מרבים ומאז בתשובה, שחזר

1 1 1 קול איש הם חדשים (1 1X11-1141 ו שי שמואל ישראל
״חציפיה ליחיא. את ילדה דלית בתם נחמה. אשמו

 מיוחדת תחושה היא הנכדה ללידת בבית־החולים
 אם החליטה לא עוד היא נחמה. סיפרה במינה,״

שלה. החדשה הנכדה על המשוגעת סבתא להפוך

יל שני של הסרטים את המעריץ
ה את אותם, אוהב גם הוא דיו.

 הצעירה שהיא ורותי, שלו, ילדים
ב אביה עם רקדה השניים, בין

 בביתה העליזה מסיבה
 כסר גדליה לשידור, לא כוכבי

להק באו לא בכלל שלג, ועירית
 לי לחש ומישהו החגיגית רנה
ביו מרוצה היה לא שגדליה שם,
ש העובדה חרף התסריט, מן תר

 ״הוא לכתיבתו. שותף היה הוא
 משגע, כך כל חתיך נראה לא גם

משתג ממש בסרט הנשים שכל
• אחריו״ עות !• !•  של במסיבה ו

 מכל פרם עוזי התחמק פרס רותי
 במיטבח להימצא העדיף ההמולה,
• ידידים עם ולשוחח ו • ! •  פנינה ׳

 בתפקידון שהשתתפה רונכלוס,
 באה לא לשידור, בלא קטנטן

 אצל למסיבה באה אך להקרנה,
 את וראיתי בבית ״ישבתי פרם.

הו בה שלי, הטלוויזיה תוכנית
 לא את כזמרת. לראשונה פעתי

 שאלה ן״ נפלא שרה שאני חושבת
אוקטבות לאיזה ״שמת־לב אותי.

 ראתה כאשר ״7 מגיעה אני גבוהות
 שבא אגמון, יענקל׳ה את שם

 אלמ־ גילה אשתו, את לאסוף
 של בסרט מככבת היא שגם גור,
גם ושאלה פנינה ניגשה פרם,
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 בטלוויזיה. אותה ראה אם אותו
 מן שחזר ואמר התנצל יענקל׳ה
תד ״אל אותה. ראה ולא העבודה

 לא לך, שיש מה היה לי אם אגי,
 בטלוויזיה,״ להופיע צריו הייתי
• פנינה את הרגיע •׳ ! • השחקן !

 אשתו, עם להקרנה בא לוי אורי
 כן־זכאי. מלילה העיתונאית

 פרם. של למסיבה מיהר כך אחר
ב אך פרס, של בסרט משחק אורי

 רצינית. השקעה לו יש צה״ל גלי
קריי פעם היתה אשתו ראשית,

עו ושנית, הצבאית, בתחנה נית
 היחידה, בתו עכשיו שם בדת
אלסגור גילה גם רוני

 לא בסרט קטן בתפקיד משתתפת
 של בסרט גדול ובתפקיד לשידור

 אך להקרנה, באה לא היא פרס.
 כי לי סיפרה ושם למסיבה באה
 היא שבהם בסרטים צופה לא היא

 הסרט על בפני והמליצה משתתפת
 חבל על כת־אדם, מיכל של
• דק •׳ : •  הקוקטייל תום עם ו

 טלוויזיה חיפשתי בבית־המלון
ב זאת בכל לחזות כדי צבעונית,

 רוזנבלום פנינה שבה תוכנית
•#1 שרה !  לתצוגה הוזמנתי •

 בקוסמטיקה, חדשים קרמים של
פגש ושם הלוורה, מצמח העשויים

ש יפהפיות דוגמניות מיני כל תי
המבטיחים. בקרמים עניין גילו


