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אחו הררית, רינה בימאית־הטלוויזיה
 חיה הוותיקה, בוכבת־הסרטים של תה

 אצל מביקור מכבר לא חזרה הררית,
 רשות־השידור שליח טסלר, שימעון
 סתם. ביקור־נימוסין זה היה לא בלונדון.

 של בנה אבי להיות הכבוד יש לטסלר
להמ לו מפריעה שאינה עובדה הרריות,

אחרת. לאשר. נשוי להיות שיך
 סודי רומן היד, הנודע לאיש־הטלוויזיה

 עד נשמרה ■הסודיות לעבודה. חברתו עם
 — פרי הרומן נשא שנים כארבע שלפני

ב לבחור סירבה היא הרתה. הבימאית
 הפכו וטסלר שהיא קרה וכך הפלה,
לנישואין. מחוץ לילד הורים

הררית רינה
הפלה בלי

טסלר שמעון
אחת אף

העשתו את יאבד כטסלר איש לא אך
 חיי־המישפחה את לקיים המשיך הוא נות.

 אחת ובעונה ובעת אשתו, עם הרגילים
 כך הררית. עם הדוקים יחסים על שמר
העולמות. משני נהנה

 לחוץ־לארץ. האיש נשלח כשנה לפני
 מי את היתה: לפניו אז שעמדה הבעיה

באפש בחר הוא איתו? לקחת מהשתיים
 כך אחת. אף לקחת לא השלישית: רות

 חופשי שלמה, שנה במשך בגפו לא חי
חדשות. להצעות ופנוי לגמרי
 יום קמה שהררית עד נמשך זה מצב

 לא ארצה כשחזרה בנה. לאבי ונסעה אחד
ש השיחות טיב על לספר מוכנה היתד,

 — לדבר מה על ״כשיהיה איתו. ניהלה
לי. אמרה אדבר,״

 אם ולראות ■לצפות עוד נותר עכשי׳ו
 תעלה הבימאית של נסיעתה בעיקבות

 נראה אופן, בכל אשתו. גם אליו לרגל
 משני רחוק שהוא על מאושר די שטסלר

כאן. לו המצפים העולמות,

התעש״!
המתבגר

!הפיליפינית
 ש- אחד, מתכת תעשיין בחיפה יש

 ב- והמצליחים הגדולים מן הם מיפעליו
 שהוא לכך נוסף הצפונית. עיר־הנמל

 אבל נשוי. מאוד גם הוא עשיר׳ מאוד
 מישהי על חלם יתמיד הוא זאת עם יחד

שפיר. הכל כאן עד מהצד.
 בעיה היתה הזה לאיל-המתכת אבל

 לא כבר פשוט הוא גיל. בעיית — קטנה
 מחזרים בדיוק איך ושכח צעיר, כל-כך
מאהבות. רוכשים ואיך נשים אחרי

פיליפי עובדת התעשיין של בביתו
ו העבודות כל את שם העושה נית,

 בנערה עינו שם הוא אחד יום השירותים.
 ומושכת, יפה מאוד שהיא וגילה ד,אכזוטית

 הפסיק ׳להשגה. וניתנת קרובה מאוד גם
ה על לעבוד והתחיל עושים, איך לחשוב

שלו. הביתי פרוייקט
 למימוש בדרך אחד מיכישול רק היה

 פתר הוא הבעיה את אשתו. חלומו:
ב לחופשה הפיליפינית את שלח כאשר
נסי הרבה לו שיש סיפר לאשתו אילת.

 קצת להיעדר יצטרך ושהוא עיסקייות, עות
 בטיסה קופץ היה פעם, מדי כך, מהבית.

 החוף על שהשתזפה שלו, ׳לפיליפינית
 לעיר- חוזר — וחום נלסון, רפי אצל

הכרמל.
העו של שהחופשה עד נמשך זד,
התע חולם כבר עכשיו נסתיימה. זרת

 על עדנה, לו היתד, בלותו שלעת שיין,
הבאה. החופשה

 ו״יצמן עזר
ובושם״! י ז ה נ מו 1

 הו־מלכותא, החדש המחזמר משתתפי
ל הופתעו החזרות, בשלבי עדיין הנמצא
 שהבטיחה זילבדשטיין, שלמונה שמוע

 מהסמים, סופית שנגמלה קבל־עם־ועדה
 אין דמונה אליבא חדש. אפוטרופוס יש
 עזר לשעבר, שר־הביטחון אלא זה

 הדעות, לכל רע לא פטרון וייצמן.
לאו

הוצע למיונה כאשר התברר הזה העניין
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זילכרשטיין מונה
מרשה לא הפטרון

 לפגי- פעמיים באה היא בהצגה. להשתתף
 למפיק, הודיעה לבסוף אך שות-עפודה,

יכולה אינה היא כי שבתאי, ששון

חצוצרה!״
 שהמישפט־ לכם סיפרתי שבועיים לפני

 עם יוצאת כרונשטיץ מלי נית־זמרת
 תל-אביב, מכבי של המפורסם האוהד

משע קצת שפשוט מפני ורקשטל, גדי
 האמיתית ושהאהבה בערבים, לה מם

 סיפרה זה כל את באנגליה. נמצאת שלה
בעצמה. מלי לי

 הידוע גדי, בעיני חן מצא לא זה אבל
 ,שבעזרתה שלו הנצחית לחצוצרה תודות

 הוא האוהדים. על במישחקים מנצח הוא
 ״נייר־טואלט״, הכינוי את אהב לא גם

ש לחומרי־ניקוי החנות בשל לו שהודבק
בבעלותו.

ל דברים כמה לומר ממני ביקש הוא
לגדי: הדיבור רשות חבריה.

 של חתונתה היא החודש של החתונה
 בחיר חנוך♦ ליהי התסדיטאית־בימאית

אק, אנדרי ד׳׳ר הוא ליבה ה רופא ז'
בנידיורק. מתגורר

 הזמר־מלחין הנוער, אליל של גרושתו
 לארצות־ כבר נסעה חנוך, שלום
טקס־ שבועיים בעוד יערך שם הברית,

 נייד־טואלט. לי קוראים לא כל, ״ראשית
 יוצא לא אני שנית, חצוצרה. לי קוראים

 כל בערבים. להן שמשעמם בחורות עם
 שהיא מפני זה את עושה איתי שיוצאת מי

ב להיות לה שנעים ומפני אותי, רוצה
בחו עם רק יוצא אני מזה, חוץ חברתי.

 ויפות.״ נחמדות רות
 שמחפשות החתיכות כל לידיעת אז

 לכן אין ״חצוצרה״ גדי אצל פראייערים:
!צ׳אנס

 המשותפת בתם הצטרפה אליה החתונה.
מאיה. וליהי, שלום של

 מיוחד, ביופי שניחנה אישת־ד,בוהמה,
 אהבתה סיפור את בסוד לשמור הצליחה
באחד הכירה שאותו הניו־יורקי, לרופא

ורקשטל גדי
פראייטר לא

חנוך ליהי
חדש פרק

 רב. זמן במשך הגדולה, בעיר מביקוריה
 חרישי באופן הארץ את עזבה כעת גם

אי הקרובים מידידיה חלק אפילו לגמרי.
 אשד, שוב להיות עומדת שהיא יודעים נם

נשואה.

 רחוק נופל לא שהתפוח איך תיראו
:מהעץ

 שסיפרתי מאז שבועות כמה עברו בקושי
 ומפכ״ל- (מיל׳) האלוף בין הרומן על לכם

 ובין שפיר, ■הרצל המישטרה־לשעבר,
 פריאל, סיגלית העיתונאית-פירסומא״ת

 שפיר מישפחת של נוסף נציג מופיע וכבר
 צכיקה הבן, זה הפעם שלי. במדור

במישרד־פירסום. תקציבאי שפיר,
 במילחמת נקטעה שידיו ,30ה־ בן צביקה

מאבא ישובב פחות לא הוא יום־הכיפורים,

 עפרון למישפחת בת ,33,-.ד בת לוחי
 עם יחד סרט, לאחרונה יצרה מראש־פינה,

מונו הנקרא שפירא, טליה השחקנית
 הצעירה ביקשה זה בסרט אשה. של לוג

 אשד, של סיפורה דרך להעביר המוכשרת
בישר החברתי המשבר תהליכי את אחת
להתמוט מקבילים קווים ימצאה שבהם אל,
עומ עתה עצמה. שלה המישפחה חיי טות
חד חיי־מישפחה לבנות היתסריטאית דת

בחייה. חדש פרק ולפתוח שים,
 ליהי עמדה חנוך, לשלום שנישאה לפני

 הנישואין לפני חודש אך לטייס׳ להינשא
 מריק ליהי, של אחיה החתונה. בוטלה

 דומה. חוויה עכשיו רק עבר עפרון,
 אילנה ,1980 של היופי למלכת חתונתו
 בעוד להתקיים אמורה שד,״תה שושן,

בוטלה. חודשיים,
 ליד,י, של בדירתה כעת המתגורר מריק,

 ולחיות להישאר מתכוונת שאחותו לי סיפר
עומ היא בניו־יורק. אנדרי של במחיצתו

 שלה. תסריטים על שם לעבוד להתחיל דת
 להיפתח עשויים הגדול האמריקאי בכרך
וגדולים. רבים שערים לפניה

 רק לא מאחוריה עזבה שליד,י נראה,
לפ אותנו, גם אלא כגרושה, מעמדה את

לא־קצרה. לתקופה חות 641


