
 ניצח גלעדי מוטי עם יחד שרה אותו שהשיר אחרי
 היתה לה המפרגנים בין הקדם־אירוויזיון. בתחרות
כהן. ויזהר חופני של אחותם ינה,יורד הזמרת ידידתה
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שבנורווגיה, לברגן בכרטיס״טיסה זכתה שבו השבוע

התהירה?
 במופע המשתתפים למסיבת־האמנים

 הילטון במלון שנערכה טלפורים,
והעיתו אנשי־הצוות באו בתל־אביב,

 באו הילדים ילדיהם. בחברת נאים
 ובעטיפות־ בגלויות בעטים, מצויירים

תקליטים.
 הופעתם היתה להתרגשות הסיבה

 קיד הטלוויזיונית הסידרה זמרי של
או, די ושח רקדן הפסי, כילי ושל וי

 כריס של דמותו את המגלם קן
תהילה. בסידרת־הטלוויזיה

תו הכוכבים את הקיפו הזאטוטים
 שזכו עד הירפו ולא עבר, מכל חוץ צרת

החפ על האלילים של בחתימות־ידם
בקיאו זה. לצורך במיוחד שהכינו צים
 של בפרטי־הפרטים הילדים של תם

 על העידה הכוכבים ובשמות הסדרות
התוכניות. של הרבה הפופולאריות

 כמו במקום, שהיו ישראלים כוכבים
 צוריאל ושרי גפן אייל גוב, גידי
 לח־ חסרי־תעסוקה. נותרו קיפי), (היא

 היו והם דורשים, נמצאו לא תימותיהם
 מגשי־ לעבר ולגיחות לשיחות פנויים
נרג היתה צוריאל שרי והשתיה. המזון

 להתעניינות זכתה היא ומאושרת: שת
ואי ולברכות הצלמים, מצד מיוחדת

למופע. מחבריה הצלחה חולי
 הוא כריס. את המגלם הפסי, בילי

 הריקוד שמלבד וחטוב. שרירי בחור
 בא הוא ובקראטה. בג׳ודו גם עוסק

 בצד •שישבו הוריו, בחברת לישראל
המע בעדת גלויה בהנאה והתבוננו

בנם. את שהקיפה ריצים

 ובבתי״ במועדוניס והמופיע באילת, שחי זמיר, מאיר הוא הישראלי |||||1ך
 בא הוא דיוויין. הבריטי הזמר של בחיקויים הדרומית בעיר המלון |

כהן. יזהר ימימה, מימים חברו של ביום־הולדתו להופיע כדי במיוחד :פונה

בורשטיין שמואליק
צוריאל. שרי בחברת מתהילה, כריס הוא הלא הפסי, בילי מימין: טה,
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 במיוחד. דורשים היו לא תימותיו
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 שנתנו רקדנים זוג בתצלום), יזהר, (ליד סלים האחיות
 באנגלית סלים אמנם בבגדי־נשים. מאוד מבדחת הופעה

קילוגרמים. 300 ביחד, שוקל, הרקדנים זוג אך רזה, זה

 שבאו אורחיו, י*
 כישו־ את והפגין
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