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 האלמת• המאזין מיה!
 צה״ל לגל• טילפן אשר

 האוויר■ טביעת על זהזדיע
ם? לצי״ ידוע היה שזה לפו•

העיתו צלם של אלמנתו ׳81
 לצלם שהתחיל פיין, הנם נות

 השבוע תרמה ,30ד.־ בשנות
 למחלקות צילומיו אוסף את

 העיתונות לישכת של הצילומים
 של אביה הוא פיין הממשלתית.

 אביב, נורית הקולנוע צלמת
 דק, חבל על האחרון, שסרטה

הקולנוע. בבתי עתה מוקרן
מיכה הסרטים .מפיק 81

שם. חודשים שמונה
 צים, אוניית על הסיפור 8

צפו ק״מ 300 שטבעה שיקמה,
 בים־סוף, מסאווה לנמל נית

 מאזין צה״ל. לגלי ראשון הגיע
 האדום לטלפון התקשר אלמוני
 בית־ אילנה למפיקה, והודיע

 טובעת ציס של אוניה כי אל,
 שאלה כאשר הפרסי. במיפרץ

ואיך זו, אוניה איזו אילנה

ל' 111 הצטל־ הניצחיוי, נערת־הזוהר 0 1ך|
4 1 1 1/ בפי ללוח־שנה, שוב מה 1^1^

 למכור הצליח חפמוב, רמי המוציא־לאור, שעברה. בשנה שעשתה
 זו בתמונה חדש. ללוח פנינה את שוב וגייס השנה לוחות כל את

 מישקפיים מרכיבה כשהיא אחרת, קצת בתדמית פנינה נראית
 בהצגת־ גם משתתפת אלא בדוגמנות, רק לא עוסקת פנינה וכותבת.
 משתתפת תצוגות־אופנה, מנחה בטלוויזיה, מופיעה חדשה, תיאטרון

מצליחה. אשת־עסקים גם להפיד ורוצה בערבי-ראיונות קבועה

ל מסיבה ערך שרפשטיץ
ה סירטו צילומי סיום רגל

ב העוסק בהיר, ביום חדש,
הקיבוצ אדיב, אודי פרשת

 עונש המרצה מגן־שמואל ניק
 בריגול. שהורשע אחרי מאסר

 של בביתו התקיימה המסיבה
 ריקליס, ערן במאי־הסרט,

 המיליונר של אחיו בן שהוא
 משולם היורד, הישראלי
 בארצות- המתגורר ריקליס,

ה בחמש שהה ערן הברית.
 ו־ באנגליה, האחרונות שנים

 לחזור החליט הסרט בעיקבות
 במסיבה האורחות אחת ארצה.
 זילברשטיין, מונה היתד,

מ גמילה של תהליך שסיימה
 כנערת- בסרט ושעבוד. סמים,

ה היתד. אחרת אורחת תסריט.
ש רויטמן, נלית שחקנית

 איש-הקולנוע בעלה, עם באה
 מ־ חזרו השניים ניל• צבי

של שהות אחרי לום־אנג׳לס

 לה אמר כך, על יודע הוא
 להשיב יכול לא ״אני המאזין:

 שפופרת את וטרק זה,״ על
 נראה שהסיפור למרות הטלפון.
 עם אילנה התקשרה דימיוני,

 אליהו בחיפה, צים דובר
 שלו המזכירה אך שרגאי,

דחו בהתייעצות הוא כי אמרה
 דבר יודעת אינה והיא פה,
 לאחר שעה רבע האוניה. על

 שוב מאזין אותו טילפן מכן
 במיפרץ לא ״טעיתי, :ואמר

 אילנה בים־סוף.״ אלא הפרסי
 והוא צים, לדובר צילצלה שוב

 על נטתה שיקמה כי לה סיפר
 נטש ושהצוות בים־סוף צידה
 שוודית. באוניה ונמצא אותה
 שודרה מכן לאחר דקות שתי

 עד האדום. בטלפון הידיעה
 צה״ל בגלי יודעים אין היום

 שהסכים שטילפן, המאזין מי
 למטל- המוצע הסכום על לוותר
שקל. 30 בסו פנים,

תים11בל א שמי דניאלה מ

2283 הזה העולם


