
אמון הצנעת
להקטנת ניתוח לעשות

 ביותר הצעיר האמרגן לעבר מצביעה חן שולה הזמרת
 הולך הרא כי בצחוק ומספרת צבר, סביון בישראל,

ממני. תרדו אל חדשה, בהצגה בקרוב תופיע שולה הקיבה.

 להם מצאו למסיבות מעניין תחליף
ל ללכת תל־אביב. תושבי אלה בימים

האי כאן עכשיו, נעים לא מסיבה סתם
 הפומביות, המכירות הוא הפופולארי רוע

 אם צה״ל. לפצועי קודש שהכנסותיהן
 גם מציאות, לקנות גם לתרום, גם אפשר

ל מפואר, בית־מלון מאווירת להתבשם
 את להרגיע ועשירים, בחשובים התחכך
טוב. מה — שוחר־הבילויים המצפון

 ברגע שאורגנה במיוחד, עליזה במכירה
וא הוועד־למען־החייל על־ידי האחרון

 נכחתי ישראל) לחיילי (אהבה אל״י גודת
פלאדה. במלון השבוע

 באנשים לפה מפה מלא ׳כשןהאולם
 דמי־כניסה, שקל 100 שילמו אשר יפים,

 אשר דותן, דודו המנחה המכירה. נפתחה
 של הסוכריה את הציג זו, למטרה גוייס
ללונדון. כרטיסי־טיסה 100 — הערב

אלקטרו חברת תרמה אלה כרטיסים
 להשתמש התכוונה אשר ידועה. ניקה
מכשי של קידום־מכירות למיבצע בהם

ה נתקעה המלחמה בגלל טלוויזיה. רי
 וכרטיסים טלוויזיות של מלאי עם חברה

במ העיקרי המאבק לתרמם. והחליטה
 שנמכרו אלה, כרטיסים על התנהל כירה

הריאלי. מערכם בפחות
 את קנה נתן, איידי העיקרי, הקניין

 אותם למכור בכוונה כרטיסי־הטיסה, רוב
אחרת. פומבית במכירה

 כי המכירה, את לבטל הציע מישהו
הא ממש• אפסי במחיר נמכרו הפריטים

האו אל כאשר להתחמם, התחילה ווירה

 לבוש הולצכרג, שימחה נכנס לם
 ״שימחה צבעוני. כובע וחבוש צה״ל מדי
 צחק !״חדאד מייג׳ור כמו נראה אתה

דותן. המנחה
 כש־ אוהב לא הוא התחמם. נתן אייבי

 מתחרים, הם השניים בסביבתו. הולצברג
 המחירים. את להעלות ניסה אחד וכל

 התעורר אייבי לקנות, התחיל שימחה
כרטיסי־הטיסה. מרבית את ורכש

וה לאייבי ניגש מאוחר, שבא מישהו
 אייבי הכרטיסים. את ממנו לקנות ציע

 של בסיגנון דיךודברים אחרי אך סירב,
הסכים• שוק,

חתי עם מחזיק־מפתחות קנה שימחה
 מייד אותו ותרם סינטרה, פרנק של מתו

באולם. שנמצא לפצוע.
 בית- בעל פרופר, גד של בנו רון, הילד — הגרלה נערכת המכירה בסוף
 להוציא לבימה הוזמן לאיטריות, חרושת

 מ־ חוץ זכו, ?ולם כרטיסי־ההגרלה. את
 בסוף הפריטים. מרבית את שרכש אייבי,

 למועדון בכרטיס־כניסה אייבי, גם זכה
הכר את נתן אייבי בתל-אביב. חשפנות

לפצועים. שיעבירם כדי לשימחה, טיסים
 טלוויזיה :הגדול הפרס בא אחר־כך
 מאות מתוך פתק הוציא הילד ציבעונית.
 :בהתרגשות וצעק אותו פתח הפתקים,

 המאושר, פרופר אבא זכינו!״ ״אבא,
 הבימה, אל והתרגשות בשימחה זינק

 מיס- את עבורו שהוציא בנו, עם התחבק
הטלווי את העמיד ברגע ובו המזל, פר
■1 גל נירה פומבית. למכירה זיה
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בש שמורים האלה המקומות ״כן, :בר
וב להזדהות, ממנו ביקש הסדרן בילי.״

 הלאומית התופרת נאלצו דבר של סופו
 אלה בין פשוטי־העם• בין לשבת ובעלה

 מקום־ישיבה להם למצוא הצליחו שלא
 הם העירייה. וראש פת השר היו רגיל,

 כך בשל וזכו המדרגות, על התיישבו
מצלמות. של רבים להבזקים

 בנה החגיגית הבכורה בהקרנת נוכח לא
לדב מאיר. מנחם הצ׳לן זנולדה, של
את מאיר החרים רכבי, זכריה של ריו

^1 ה־ טל אביבי הוא בהפסקה, ל "13
ו \1# י מחיל־ והמזוקן, ג׳ינג׳י /

מעקה. על הפצועה רגלו המשעין השיריון,

 בהק; נוכח להיות וסירב כליל, הסרט
 ההסרטה צוות כי זכריה, סיפר עוד רנתו.

 בבני״המישפ־ כלל נועץ לא הסרט, של
 ציל־ ״נשמע סיפר, הוא אחד,״ ״יום חה.
 ברמת־אביב, גולדה של ביתה בדלת צול
 הדירה ואל היום, מתגוררים אנחנו שבו

 את שלפו צוות־ההסרטה, אנשי פלשו
 התחילו רשות בקשת וללא מצלמותיהם,

בע שלהם. כבתוך בבית ולהתנהג לצלם
מהדירה. לצאת מהם ביקשתי רבה דינות

 אבל טוב, לא הוא י הסרט על ״דעתי
גול חיי על המחזה מבייש. לא לפחות

 הראשי, בתפקיד כנקרופט אן עם דה,
ה אמיתי. ביזיון היה ,,בברודווי שהוצג

 שרות לנו עושה לפחות הזה סרט
הגויים.״ בקרב טוב

 נדהמו ונעמי, שאול גולדה, של נכדיה
 להתייחס רצו לא הם בסרט. שראו ממה

 הפטיר שלי,״ הסבתא לא ״זאת אליו.
שאול.

 במבט הבחנתי ההקרנה, סיום אחרי
ן, לאה של פניה על גם תדהמה  רגי

 בעלי את מחקו מביך. ״סרט שהתלוננה:
מההיסטוריה.״

״ בני־זוג. אחרי חיפוש
 — המועדון יוזם פיקח העסק כל על

 שעוד לדוינסדן, עמית אלא זה אין
מ חבריו את להוציא החליט שנה לפני

 הנעימים בר את עבורם ופתח הארון
ל עמית נסע בינתיים בארץ. הראשון
 הדוגמן אהבת־חייו, את שם פגש פאריס,
אהדוני. הוגו

מח כוהן יזהר הזמרהגזעיים
הז ידידתו, את בק

היא. אף גזעית תימנייה גורן, ורדה מרת

 בפאריס נישאו שהם מספרים השניים
 להשיא גם המוכן מיוחד, רב על־ידי
 כדת לחברו ענד שעמית אחרי נעימים.

הצר החליט הנישואין, טבעת את וכדין
 אהובו, לצד כאן, מקומו לקבוע פתי

ה לאחד והפך מצויין בארץ התאקלם
בישראל. ביותר המבוקשים דוגמנים

 צדקיה, שוקי המוצנח, הנח״ל יי ^י איש המילחמק, פצוע ישל בפיו 0"1*1
החמישי. ביוס בצור נפצע שוקי מקיסריה,

דרוזדון ולטוס רתווס


