
בטלוויזיה מגיפה
 מוכיח וזה הריונות. של מגיפה ממש זה הישראלית בטלוויזיה עכשיו שקורה מה

 חיי־המישפחה זה, המדיום עובדי על וההתקפות הצנזורה ולמרות הצרות, כל שלמרות
 בעד מדברות הכרסים :עובדה העובדות. של לא במיוחד נפגעו. לא שלהם התקינים

עצמן.
:החסידה לביקור מהמצפות אחדות של רשימה הנה
דת. בתוכניות הפקה עוזרת באלול, ורדית ן•
ההגשה. מחלקת מזכירת (״הקטנה״), רותלה •
 יוסי בעלה, הבימאים. ראש גורן, ג׳קי של מזכירתו ז׳רז׳בסקי, דליה !•

 ירושלים. בית״ר אגודת יושב־ראש הוא ז׳רז׳בסקי,
ההגשה. מחלקת מנהלת קלופפר־נווה, חנה !•
ההפקה. שירותי מזכירת יהודית, •
ולתאריכים. לפרטים להיכנס מבלי לאסוף, שהצלחתי מה כאן עד

 אחריה קצת ברולד. שמואל הצלם של לאשתו תאומות כבר נולדו כך על נוסף1
 לענייני־תינוך־ותרבות. הכתב ׳ארבל, עמוס של אשתו ילדה

7 לעשות מה כבד להם אין 7 בטלוויזיה שם להם קורה מה

 מלכת־המים נגר, יהודית הדוגמנית
או לג׳גר, שמה את ששינתה ,1978 של

מור שלה המלתחה חוץ. תוצרת רק הבת
 ואמריק- אירופיים אופנה מלהיטי כבת

 לביגוד בוטיק עכשיו פותחת היא איים,
 יהודית הביאה שלה הגבר את וגם מחו״ל
מחו״ל.

נמרי שאול
כמודל אישה

 אותו סחבה יהודית סם• לו קוראים
 נמה כבר הם מניו־יורק. כשחזרה איתה

משוכ הסכסית והדוגמנית ביחד, חודשים
 היא חייה. של האיש את בו שמצאה נעת

 תחשבו שלא אבל חזק־חזק, אותו תפסה
לא. בכלל הראש. את לה סובב שהוא

ל תיאר שלא ולמי בראלי. הוא הקודם
 מסור, כאיש־מישפחה הצייר את עצמו
 נולדה, מאז פניו. על וטפחה אגדה באה
משאול. מאושר אין

 עסקים. מיני כל סם ניהל באמריקה
 העניינים. את יהודית לו מנהלת בארץ

ב שלה, בבוטיק הכסף את השקיע הוא
גם והוא בתל-אביב, אבן־גבירול רחוב

וב בלונדון סחורה לקנות איתר. נוסע
מש סם והדוד — בוחרת יהודית פאריס.

אמריקה. תפסה — בקיצור לם.

והמחצצו מלי
ש כרונשטיין, מלי המישפטנית־זמרת

 בקדם־ארוויזיון, פיק צביקה את ליוותה
 האוהד עם מבלה האחרון בזמן נראתה

 גדי תל־אביב, מכבי של מפורסם הכי
 במישחקים המנצח (״נייר־טואלט״),

 הניצ- החצוצרה באמצעות האוהדים ,על
 שלו המיוחד לכינוי זכה הוא שלו. חית
שבבעלותו. לחומרי־ניקוי החנות בשל

 מלי, עם הבילויים את לקח שגדי נראה
 עורך־הדין של במישרדו כעת המתמחה
 לו אין אבל ברצינות. זיכרוני, אמנון
 חכר משנה יותר כבר יש למלי צ׳אנס.

תקליטים. בהפקת שם העוסק באנגליה,

ברונשטיין מלי
באנגליה אהבה

 כדי גם אליו, לנסוע עומדת היא בקרוב
 שם להקליט כדי וגם אהובה, עם להיות

שיריה. את
 בערבים, קצת משעמם פשוט היה למלי

 מיודדת. היא שעימו לגדי, התלוותה ולכן
 לו הסבירה היא אי־הבנות, יהיו שלא כדי

 נמצאת שלה והיחידה האמיתית שהאהבה
 את לקה השרוף שהאוהד נראה באנגליה.

 שלוקח כאחד ידוע בכלל הוא בקלות. זד.
בקלות. הכל

שרית של האנונימי
 של חתונתה היא השבוע של החתונה
 בעבר שהיתר, איטר, יכרית הדוגמנית

שיג שרית היופי. מלכת לתואר מועמדת
 האהבה בסיפורי המדינה את בעבר עה

 עופרים אכי הזמרים עם שלה החמים
נמרי. ויוני

 הזמרים עם שלה שהרומנים מסתבר
 שלה. הסטייל בדיוק היו לא המפורסמים

הת אליו שאהבתה איתן, מעיד כך על
 לבסוף הניבה אבל בשקט, לגמרי פתחה

 תל- במלון התקיימה חתונתם תוצאות.
המפור ידידיה כל אליה והוזמנו אביבי,
הדוגמנית. של והזוהרים סמים
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לוי״ו־תה
החוף על
 של בכפר מבילוי מתוסכלת חזרה מילר שרה האופנאית

 הד״ר עם יחד קצת, להינפש לשם ירדה היא באילת. נלסון רפי
 שכל לה חשבה לתומה הידוע. הפלסטי המנתח אשכנזי, חיים

ה בדיוק קרה אבל מסביבה. שם יסתובבו שבסביבה החתיכים
 המנתח, לרופא נדבקו פשוט החזה חשופות החתיכות כל : היפר
בודדה. נשארה האופנאית ואילו

 ניגשו החול, על השוכב הגבר מיהו החוף על שנודע ברגע
 ביקשו פשוט בושה ובלי העירומות־למחצה, החתיכות כל אליו

 הן השניה אחרי אחת החזה. עיצוב בענייני ייעוץ מאשכנזי
דעתו. חוות את לשמוע כדי בתור, אצלו עמדו

 להינפש תחת לרגע. לנוח יכול היה לא פשוט המיסכן הד״ר
 אחת קליניקה הפך נלסון של הכפר ג׳וב. בפול־טיים עבד הוא

 לחץ את במיקצת זירז אחד דבר רק פלסטי. לייעוץ גדולה
השזו שהפציינטיות עד להמתין צריך היה לא הרופא :העבודה

תתפשטנה. שלו פות
מילר שרה
באילת תיסכול
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נגר יהודית
אמריקה תפסה

 אורלי, ולאשתו, נמרי שאול לצייר
 שאול, אגדה. לה קוראים בת. נולדה
 שוהה נמרי, יוני הזמר של הבכור אחיו
ציו את מציג הוא שם בניו־יורק. כעת
 כדי עירום. הוא שנושאה בתערוכה ריו

 היה לא האירוטיים, לציורים מודל למצוא
 הסכימה אורלי רחוק. לחפש שאול צריך

 תלויים ד,מונצחים ומערומיה זאת, לעשות
הניו־יורקית. הגלריה קירות על כיום

הפ שנה, לפני השניים, של חתונתם
הנצ כרווק ידוע היה שאול רבים. תיעה

שית האמין לא ואיש תל־אביב, של חי
ששם־מישפחתה אורלי, עם לבסוף חתן


