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אנשים
ם פנינה תה רוזנבלז ל את גי
ה קהל חרי ך בו תו ב ר ו ש  ע

ת תרוץ היא שנים ס כנ ל
אש ארידור, אגיכה 8

 ממשיכה שר־האוצר, של תו
 במלוא־הקצב כספים לאסוף
 לגמי־ רפואיים מכשירים עבור

חסו את שנתנה אביבה, חולים.
ש למיבצע וכוח־השפעתה תה

 בקול־ ושנערך !חלב מכל נקרא
 סימור למשה פנתה ישראל,
עבורה שיקליט ממנו וביקשה

 רו״ את להזכיר הצליחה היא
 ני■ וג׳׳ק נירו הה־ ברם

ראי ״לא :ציינה אך קולסץ,
 אנשים הם עבדו. הם איר תי

כשמ מיקצועיים מאוד־מאוד
נור הם בחיים בעבודה. דובר

 רגילים.״ מאוד מאליים.
■  ביקורת מתחה פנינה (

ב- הישראלית ההסברה על
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השיבעי. בשיערה בצילום,
 סמי הישראלי הצלם על״ידי בניו״יורק צולמה הישראלית הזמרת

 אחרי סנטר" ב״לינקולן שלה להופעות מודעות לצייד בן־גד
זו. את רק והשאירה בולן את פסלה היא התמונות לה שהוגשו

ב ששודרו קטעים קסטה על
ה את המיבצע. במהלך רדיו

 להציג מתכוונת היא קסטה
 היא שאליהם תורמים לפני

 להם להוכיח כדי פנתה, לא
המיבצע. חשיבות את
ה ■! טו רוזככלום פנינ

 לחדור מתכוונת שהיא ענת,
 עשר בתוך הפוליטיקה לעולם
 בראיון זאת סיפרה היא שנים.
 שיין, לצחי שנתנה מקיף

 ע!.־ בערי. הזמן, מזה תחקירן
הקהי במרכז שנערך חי נוע
 אמרה, פנינה בגן־יבנה. לתי

 לעסוק רוצה היא שבינתיים
ש שהאתגר משום בעיתונות,

 אנשים לראיין הוא כרגע לה
 שלצורך סיפרה היא בחו״ל.

 לאר־ לצאת עומדת היא כך
צות־הברית.

 היא מדוע נשאלה פנינה 8.!
ישרא בסרטים משתתפת לא

 הרבה עושה לא ״אני לים.
 שתעשיית משום בארץ, סרטים

 מפותחת, אינה בארץ הסרטים
 התבקשה היא כאשר לצערי.״

 שעושים אנשים שני לתאר
בחו״ל, פגשה שאותם סרטים

יש את מייצגת ״אני חו״ל:
 אנשים בהמון נתקלתי ראל.

 .* לנו אין ישראל. על שמדברים
יוד לא רבים נכונה. הסברה

 אני ישראל. על הרבה עים
 את להכיר לפחות להם נותנת

 והיפה הטובה בצורה ישראל
 חברים המון עודדתי ביותר.

לכאן.״ לבוא
 היא. מי נשאלה פנינה !9!

דב המון בהמון עוסקת ״אני
שאלו בת־מזל אני אולי רים•
 לעסוק כישרונות לי נתן הים

 אני תחומים. הרבה בכל־כך
 זמן לי היה לא כי זמרת, לא

 סולנית שהייתי למרות לזה.
 לפני והופעתי בבית־הספר

 בית־ מקהלת עם המדינה נשיא
מפתח־תיקווה.״ הספר
 שאלה ההופעה אחרי !■;
 הערב, מארגני בנוכחות פנינה,
להט צריכה היתה היא מדוע
 לגן- עד ולבוא עצמה את ריח

 ׳ הנד הקהל לפני ולהופיע יבנה
* כתשן- הציעה אחר־כך קומי.  ׳

מגיע להם גם ״בעצם, :בה
 למעשה, אליהם. אגיע שאני
שלי.״ הבוחרים הם אלה
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