
 נשואי! עד ושנו לחופשה, השבוע שיצאה טובה״ ״שעה משה נאו, י1מ
 הבעיות ער ודטדיטיקה, שדו רקאו״וה קוני, לאשתו יחסו ׳וצאי־הוונן,

הטלוויזיה הנהלת עם וויכוחים התוכנית הנקת של
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 להתווכח. רק *נול אני
 לניד שמי הכל, אחו׳
 מה אז המנהל. הוא
לעשות? יכול אני

 קוני עם ,התחתנת
 מכסיקו, נניעתא׳

 כהן אני ני
גדושה והיא

י אמות׳ נ  מו
 תהיה היא נתחתן שאם

 השדה אשתי
הקאו״וה אחו׳

 ברשת מלספר אני!מנוע
 חפיסת ביגלל פזלינהת,

 עדיו׳ התוכנית
הסלוויניה מנחל•

 עלי ומפעדס
 עצומים לחצים

 החצים אנשים מצו
בתוכנית להופיע

 ששבים אנשים
 סובה״ ב״שעה שלהופיע
 לקבל כמו זה
קטלן פוס את

חוד גת לחופשה יגאה טובח" ״שעה
 שיחה לתפוס הזדמנות חיתה זו שיים.

בל הכמעט והכוכב התוכנית מנחה עם
פאר. מני שלה, עדי

 כאן אספר אישי, וידוי לי יורשה אם
 מתחילת כמעט מבירה אני מני את בי

 לא שחקן כשהיה עוד שלו, הקאריירה
 ״אהל״. בתיאטרון אלמוני, כמעט ידוע,

 ובין בינו להתבלבל נהגתי ההן בשנים
 פאר, מני גולדנברג. עדיין אז טופז, דודו

בעל יפהפה, צעיר היה באוור, עדיין אז

 חנה, בשם חברה לו היתה תינוק. פני
 מתחילה שחקנית היא גם שהיתה זו

 לו והיתה בתשובה, חוזרת חיא והיום
 היה שנדמה לתיאטרון, עצומה אהבה

עולמו• כל את אז מהווה היא כי
 באוור שמני בדעתו מעלה היה מי

מע היה מי !שהתפתח בכיוון יתפתח
תפקי לגלם שרצה שהצעיר בדעתו לה

 בל ושתתרגז בתיאטרון, רציניים דים
 תפקיד לו להעניק העז שמישהו פעם

 בדרן מנחה, הימים ברבות יהפין קומי,
1 טלוויזיה וכוכב
ממני שונה היה ההן השנים של מני

אופ נער־בוהמח היה הוא היום. של
עד מסיבות ״כסית״, בתי-קפח, : ייני
 איש־מיש- הוא מני היום הבוקר. אור

 — למדי שמרני אורח-חיים המנהל פחה,
שב בבתי־הקפה נראה שאינו כמעט

 תמיד לפרמיירות, מגיע הוא אופנה,
אשתו. קרני, עם

 מהסוג היתה לא ההצלחה אל דרכו
 ולתווית״חבובב לפירסום צ׳יק־צ׳אק. של

 ארובות שנים קדמו לשמו המודבקת
 ידוע מני ולימודים. שקדנית עבודה של

 לפני החומר את לומד הוא קפדן. כאיש
שהוא לפני או הבמה, על עולה שהוא

הטלוויזיה. מצלמות לפני מראיין
חסר־שיניים. הוא בי נגדו הטוענים יש

 אותם מדי. קליל הוא כי הטוענים יש
 טועים לונדון ירון עם אותו המשווים

 בסיג- מראיין אינו פאר מני גסה. טעות
 אינה טובה״ ו״שעה לונדון, ירון נון

 כותרת״. ״עלי בסימון תוכנית-ראיונות
 לראות חיה אפשר כותרת״ ״עלי את

 רואים טובח״ ״שעה את בחדר־השינה.
בחדר״האורחים.

 בסימון קליל מראיין הוא פאר מני
 ומתייחס רגיש הוא אך לא״מחייב•

הטלוויזיונית. לעבודתו הרצינות בשיא
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