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ש ״אומרים גולדהירש: אילן
לאיט חזרה צ׳יצ׳ולינה כאשר

 מפני בדיכאון, היתה היא ליה,
 לכנסת להיכנס לה נתנו שלא

 כל־כך היתה לכותל. ולהגיע
 להתאבד. שהחליטה בדיכאון

 פסי- על פתוחות ברגליים שכבה
בעי כתוב היה למחרת הרכבת.

נעלמה." למילאנו ״הרכבת תון:
 חיה פרשה באמת מדוע ■

מלה הערביה, הצעירה סמיר,
 סו־ — סמיר פיקור״דרום? קת

 את פתחה — באופייה ליסטית
 בארבעה בלהקה שלה הקאריירה

 ב־ ,ופחתו שפחתו שירי־סולו,
 אולם חברתיים. לחצים עיקבות

 הגיחוכים אותה שברו סופית
כשביצ עמיתיה, בקרב שעוררה

 שיר־הש־ את אמיתי ברגש עה
בפסטיבל־הזמר. הזוכה לום,
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 בכן. והצליחה אדום ליין לבן יין בין להבדיל נדרשה ודונסקי ביותר,
״שטוק", חברת״היינות מהנהלת משמאל), (בתצלום שבדרון שלי

ש הקרנת־הבכורה, אחרי ■
 של לסירטו מזמן לא נערכה
 נגשו גנוב, אבא ברקן, יהודה

 רועי דנה, ברקן, של ילדיו
 בסרט ששיחק הילד אל ועידו,

 השלושה יהורה. של בנו בתפקיד
 בן בן־ציון, של ידו את לחצו

 ״שיחקת לו: ואמרו וחצי, 9ה־
 שלו.״ הבן באמת אתה כאילו
 שותפים היו ״ילדיי ברקן: סיפר

במשך לתפקיד. בן של בבחירתו

 ועם איתי ישבו הם שעות ארבע
 ראו גולדווסר, ינקול הכימאי,

 לילדים שעשינו מיבחני־הבד את
 הוא שבן הוחלט אחד ופה רבים,
תחילת לפני עוד ביותר. הטוב

 היו עליו, חסות לקחתי הצילומים ^
 והכימיה שיחות־נפש, בינינו
 על שהסצינות לכך גרמה בינינו

אמיתיות." נראות הבד
 שימעון לשחקן־זמר ■

בישול. תחביב: יש ישראלי
 או במיסעדה אוכל, הוא כאשר

 טעים שהוא מאכל ידידים, אצל
לעולם, מבקש אינו במיוחד, לו

 הכיף המתכון. את כולם, כמו
 ולנסות הביתה, לבוא זה שלו

מרכיבי את בראש לפענח
 עושה הוא לפעמים התבשיל. ד

 מגיע שהוא עד אחדים, ניסיונות
המקורי. למאכל

שהתק נתניה, בפסטיבל ■
זמ השתתפו שעבר, בשבוע יים
 מקייטן ג׳קי כמו מוכרים רים

 פחות ומוכרים מסורי, ואיתן
 טל, אילן ארז, ראובן כמו —

כהנא, ודלית ברטי שלווה
 לקחה הראשון הפרס את אבל

 מכולם: פחות המוכרת זמרת
שיר שביצעה ארבל, נאווה

 שלי. העיר רובם, דני של _
 וגם הקיצבי, השיר את אהב הקהל

 נאווה של החתיכית הופעתה את
 הבימה על שריקדה הבלונדית,

הפרס ובמגפיים. צמודים בג׳ינס

 לעו־ הנשואה ארבל, זכתה שבו
 תנור היה ארבל, דוב רך־דיו

 יש שקל. 1200 בשווי מיקרוגל,
 ואת בבית, כזה אחד כבר לה

 לאמה. נתנה היא החדש
תוכ מפיק רז, אביעד ■

 עתה מכין בנלי־צה־ל, ניות
 ״שבוע במיסגרת ופינות תוכניות

 בקרוב תקיים שאותו עישון", נגד
 אל פנה רז הצבאית. התחנה

 כ־ הידוע אבידן, דוד המשורר
סיס ממנו וביקש שונא־עישון,

 ״חייל אבירן: שהעלה הרעיון מה.
 תהיה אל מעושן. חייל הוא מעשן

נקניקיה!"
 היתה גל נירה הזמרת ■

 מלבד האחרונה, בשנה עסוקה,
 — שירים בכתיבת גם בהופעות,

 רוצה היא עכשיו ולחן. מילים
משי זו אבל אריך־נגן, להקליט

 אלף 40 לי ״אין גל: קלה. לא מה
צרי ואני התקליט, בשביל דולר

 חברות־תקליטים אחרי לחזר כה
להשקיע." שיסכימו

 יופיע מרם,הקרוב בחודש ■
באו כאמן־יחיד תבורי שימי

 בפאריס. אוליספיה היוקרתי לם
 תיזמורת עם יקרה, הפקה תהיה זו

 קרני־ כמו פעלולים מיני וכל
 את להנציח החליט תבורי לייזר.

 לוקח והוא וידיאו, בסרט ההופעה
 יוסי הבימאי״מפיק את איתו

 מהטלוויזיה, לשעבר משולם,
 גאון יהורם של שותפו וכיום

 חמש. חמש החדש, במישרדו
 קסטת־הפנינג תהיה ״זו משולם:

 למסור מקווה תבורי יפהפיה."
 הישראלית, לטלוויזיה הסרט את

טלוויזיה לרשת אותו ולמכור
צרפתית. -

 יקרום מוסוליני בניטו ■
 בבימויו חרש, במחזה וגידים עור
 לתפקיד בהנא. מיכאל של

 שחקן־הביסה נבחר הראשי
 בעיה: לו היתה כהן. שימעון

 עטור־ ראשו את לגלח נדרש הוא
יצ שהמחזה מקווים התלתלים.

 את לגלח כהן יצטרך ולכן ליח,
חב ביומו. יום מידי ראשו שיער

להר לו הציעו לו הדואגים רים
מיוחדת. פאה כיב

 הבלגית מעצבת־האופנה ■
 המתגוררת באומגרטן, דנים

גינ לבדיקה הלכה בתל־אביב,
 קיבלה יומיים כעבור קולוגית.

 לה שבישרו הבדיקה, תוצאות את
 הרביעי. בחודש בהריון שהיא

 היא מהתשובה, המומה כשהיא
 בטענה חוזרת, בדיקה ביקשה

המבש שינויים בגופה חלו שלא
 אך בגסות, נענתה היא הריון. רים
 השניה בבדיקה גם ויתרה. לא

 זהה. תוצאה על לה הודיעו
 לקבל סירבה ההמומה המעצבת

 בדיקה ודרשה הקביעה, את
 שבדיקה לה נאמר מחודשת.

 הבדיקה כמחיר לה תעלה נוספת
 כעבור הסכימה. היא הראשונה.

 שאינה תשובה קיבלה יומיים
 נגרמת איך כששאלה בהריון.

 תשובה לה השיבו כזאת, טעות
מעורפלת.

 אד״ הברון של נציגתו ■
 בישראל, רוטשילד מונד
 השבוע פתחה ברוכין, שרה

 וזכתה בביתה מקלט־הרדיו את
 לך, אחכה השיר את לשמוע

 שנה. 15 לפני גדול להיט שהיה
 בתה של בביצוע היה הזה השיר

 מזה בלונדון המתגוררת נאווה,
 מצליחה זמרת ושהיתה שנים, 10

 האם הארץ. את שעזבה לפני
 כדי בתה עם התקשרה הגאה
או משמיעים שעדיין לה לבשר

בארץ. תה
 כלתה רג׳ואן, דבורה ■

 המנוחה, רג׳ואן גוגה של
 ח״־ להצלת הקרן את הקימה

 טען דני בעלה בירושלים. אדם
 משימה עצמה על לקחה שהיא
 תצליח שלא עימה והתערב קשה,

 עבור ערב־התרמה לארגן
 התאמצה רג׳ואן האגודה.
 ותרמו. שבאו נשים, 500 ואירגנה

 לבימה בעלה עלה הערב בסיום
 וצ׳ק ענקי, זר־פרחים לה והעניק

 להשלמת שקל, 5000 בסך
 הביתה כשהגיעו החסר. הסכום
 בעלה הפתעה: עוד לה ציפתה
 לחופשה טסים שהם לה הודיע

באירופה.
 של גרושתו חנוך, ליהי ■
 ממעטת חנוך, שלום הזמר

 לקהל- משתייכת ואינה לבלות,
 הפאבים את המאכלס הבליינים
 באחרונה האופנתיים. והבארים

 נראתה והיא ממינהגה, חרגה
 שונים. מוקדים בשני אחר בערב

היא זהוייה את למנוע כדי
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 את הכיר ״אביך ואמרה: תמונה לו הגישה צעירה, אליו ניגשה צאות,
 גידעון, של אביו סאמט, שימעון של היתה התמונה שלי." הסבתא

 לאשה. לוהטת הקדשה רשומה היתה גבה ועל שנים, וכמה 50 מלפני
 את זוכר שאינו טען האב סאמט התמונה). את סאמט מציג (בתמונה
 בו שטיפלה באחות התאהב חולה, אז היה כי הסתבר אך הפרשה,

 שמזה השבוע התלוצץ סאמט״האב רומאן. כנראה, עימה, וניהל
אותי." לפתות ניסתה לא אחת אף ״כי באשתו, בגד לא שנה 50

 היא לה. שהוגשו סוגי-היין את לזהות והצליחה בקיאות יותר שגילתה
והש שבועיים שהתה שם בצרפת, מבציר״ענבים שחזרה סיפרה גם

 שנים זה בענף העוסקת שגדרון, היין. ייצור של התהליכים בכל תתפה
הצרפתית. היין תעשיית של מהתיחכום המומה שהיתה הוסיפה רבות,

 בשעת גם משקפי־שמש הרכיבה
מאוחרת. לילה
הישר הדוגמניות קהילת ■

הו בפאריס, המצליחות אליות,
 כמו לוותיקות ומתרחבת. לכת

הצ סטיניה ודנה בירן ענת
 הדוגמנית גם באחרונה טרפו

 אלקבץ, רונית האכזוטית
 מיזרחי, נורית מיס־אסיה

 הדוגמנית ,17ה־ בת גפני שלי
 אחותו אוחנה, אתי הוותיקה

אוח אלי שחקן־הכדורגל של
א שלומית והדוגמנית נה,

 לפאריס גיחות העושה מיר,
 אילנה הדוגמנית בחודש. פעם

 של מלכת־היופי שהיתה •שושן,
והדוג לניו־יורק. עברה ישראל,

 ודניאל קאופמן ספיר מניות
בגר לעבוד עברו ישינובסקי

 המחסור דיסלדורף. בעיר מניה,
 האלה המיקצועיות בדוגמניות

 וליצרנים למעצבים בעייה יוצר
 להשתמש הנאלצים המקומיים,
חדשות. דוגמניות של בשרותיהן

באח נהפכו הצגות־ילדים ■

התי של התורן ללהיט רונה
 גולד״ רפי הבימאי אטרונים.

 פרה ההצגה את שביים ווסר,
 דתיים־ ביחסי העוסקת עיוורת,
יל של מנקודת־מבטם חילוניים

 בבעיה: באחרונה נתקל דים,
 טוענים בחטיבת־הביניים מורים

הצד בין חוסר־איזון יש שבהצגה
לדע כשנשאל המתעמתים. דים
 שחוסר־איזון השיב על־כך תו

 ומלבד אמיתי, תיאטרון יוצר
 צריכים שהדתיים חושב הוא זאת

 שהם מכיוון סובלנות, ללמוד
 אין הדתית. הכפייה את המציאו

חילונית. כפייה
 עומדת חדשה מתחרה ■
 הבידור: בשטח ליח״צניות לקום

שו שרה בפיזמונאית המדובר
 של כאמה יותר הידועה בל,

 שרה, שובל. גיתית הזמרת
 מבעלה באחרונה שהתאלמנה

החלי שובל, ניסים המוסיקאי
 בידיים" עצמה את ״לקחת טה

 חדשה. בקאריירה ולפתוח
 אזדריאב זדדד בדק, דפנה

■ דד; ונעמי
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 יליד שהוא החתן, למיסעדות. מומחה הוא שגם מישעלי, לאלי טוב
 תיזמורת לחתונה הביא לשעבר), (הספרדית במארוקו טנג׳יר

 רבות, שנים מזה הירושלמית בחברה דמות שהיא קאטי, ספרדית.
 השניים בין היחסים מאוד. מהודרת לבנה בשימלת״כלולות הופיעה
 עכשיו מיסעדה. ביחד לפתוח החליטו שניהם בעסקים. התחילו

מיסעדה. לפתיחת בהרצליה״פיתוח, מתאים מקום מחפשים הם

262113 הזה העולם


