
 חושבים ברחוב מהאנשים אחוז
 זה פיק. צביקה של אשתו שאני
 שיוסי חושבים ככה. שנים כבר

 שימרית) של בעלה (וירז׳נסקי,
 שלי...״ המאהב הוא

 מצאה אור שימרית אגב, ■
 מעבר נוסף, עיסוק לעצמה

שו לזמרים פיזמונים לכתיבת
 מישחק־מדב־ המציאה היא נים.
 במשך חז־ס. ידע בשם חדש קות
השא את וחיברה ישבה שנה חצי

 ריב־ נהגה שנים במשך ■
 קרמו* (מהצ״זבטחן) קה׳לה
 רבות־משתתפים מסיבות לארגן
 בכי בביתה יום־העצמאות בערב

נפ שהיא אחרי אבל פר־שמריהו.
 שנים לפני , מקם מבעלה, רדה

המ המסיבות. סדר חסר אחדות,
מסי לארגן ניסו הקבועים בלים
 לא זה אבל כתחליף, אחרות, בות

 לייסד הוחלט השנה, לכן, הלך.
ביום־העצ־ והחל חדשה, מסורת

 השקיע שבו שלו, שהמופע בגלל
 גדולה, להצלחה זכה לא רב, כסף
 הסרס צילומי גרהו גם לכן

 למועד בכיכובו נער-החוף
יותר. מאוחר
 דבל חנן הוותיק הזמר ■
שיי חדש, תקליס בקרוב יוציא
 מפיק חזזרזוז. ים11כשהי קרא

 השניים רייס. בני הוא התקליט
 אך החגים, לפני פגישה תיכננו

שרייס מפני לפועל יצא לא זה

י ק ו ס ע ס ס ש ה

א מי ? הי מי

 פחות מי עתירות-קילוגרמיס, נשים קבוצת
שסע הגיעה יותר, ומי  לבית-ההאר- שעבר ב
 עורכות־ ארבע שם היו ״מיצפה-הימים". חה

 אחת, חשובה ופולימיקאית רופאות שתי דין,
לאכול. מעט וקיבלו כסף, הרבה ששילמו

 של חדש תכשיר ניטו הן הערבים באחד
(הצ צלוליט להוריד האמור צרפתית, חברה

 בעיקר שוגים, מחלקי־גוף שומנים) טברות
אותן לצלם ביקשו המקום בעלי בירכיים.

 אבל חשופות־ישבן, וכמעט חשופות־דגליים
הטכימו. לא הרציניות
 ב־ בפאב, לבלות כולן הלכו יותר מאוחר

 שם קיבלו שהן מה כל הסמוכה. ראש־פינה
אווי נוצרה אבל מינרליים, מים היה לשתות

 הן השינה לפני צחוקים. הרבה והיו חמה, רה
 השי- כל עם ואז, בג׳אקוזי, שבילה עשו עוד

 להן איכפת שלא אמרו הן שם, שהיתה מחה
הפנים. את יראו שלא ובלבד - להצטלם
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בהופעותיה. אותה המלווה ברשה, ג׳ורג' מיקצועי, שמבורן מצאה

 השניים ערכו ההופעה כשנגמרה
הש עד שנמשכה ישיבת־עבודה,

הלילה. של הקטנות עות
יש נשים שכאשר מסתבר ■

 זוכות הן קולנוע, עושות ראליות
 מאיר בינלאומית. להצלחה

 כוורת להקת חבר פניגשטיין,
פסטי מנהל הוא שכיום לשעבר,

 בניו- הישראליים הסרטים בל
 קצר, לביקור ארצה הגיע יורק,
 כמה שבעוד גילה הוא השאר ובין

 סנציור׳־ במלון יתקיים שבועות
 למיכל ערב־הוקרה פלאזה

 על אלמגור וגילה בת־אדם
הישראלי. לקולנוע תרומתן

המצי עציון עדי הזמרת ■
 המוסיקה, בתחום חדש מושג אה

 בגוף מדובר קר. בדם אופרה
 עדי אנשים, שלושה המונה חדש

פר ודורי זמיר יובל עציון,
ה את להציג היא והמטרה נס,

 ביותר. תיאטרלית בדרך אופרה
 מהרעיון שהתרשם לוץ, חנוך

 מיוחד. קטע עבורו כתב החדשני,
 את עושים הם אלה בימים וממש

 בשיכון עציון של בביתה החזרות
 הפכה היא שבו בתל־אביב, בבלי

 לחדר־הופעות החדרים אחד את
השלישיה. מתאמנת ובו מאולתר

₪ אוד׳ליאב חודר דון נעמי

 שעבר בשבוע למילואים. נקרא
 למילואים, יובל הזמר גם נקרא

 מופיע הוא שרותו ובמיסגרת
 הארץ. ברחבי שונות ביחידות
 אי־שם הבסיסים לאחד כשהגיע
 באד יושב רייס את גילה בדרום,

חיילי־המילואים. שאר בין לם
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 תחקיר בעיקבות והתשובות, לות
איש־חינוך. דורון, דב שערך

ווליניץ דליק ■השחקן
 הת־ אחרי בביתו עתה מתאושש

 בו, מטפלת יעל אשתו קף־לב.
 ואף יתאמץ, שלא כך על שומרת
 הטלפונים מרבית את מסננת

 שהוא טוען דליק אליו. המגיעים
 וזה התקף־הלב״, לתוך ״שיחק

כמו ״עישן שהוא כיוון לו קרה
 ועבד חזיר כמו אכל אדירות, יות

 בעולם הייתי כמעט מדי. קשה
 כדאי, לא ״זה אומר, הוא ההוא,"

 מתכוון הוא מעכשיו טוב." לא
להו נכון, לאכול לעשן, להפסיק

 ״אני אחרות ובמילים מתח, ריד
 חזק הכי הבנאדם להיות מתכוון
בארץ."

 רפי אליו צילצל כאשר ■
 ודרש חי שידור בשעת רשח

 איזה דליק את שאל הוא בשלומו,
 והשחקן לשמוע, רוצה הוא שיר

 של המבול אחרי את ביקש
 מתאים זה ״כי גלרון, נורית

שלי.״ למצב

 מפוני ״חוג יבלו הקרוב מאות
 קוראים שהם כפי ריבקה׳לה",

 על החמאם. במועדון לעצמם,
 ״שנת נכתב שעליה ההזמנה,
 ב־ ביאה ״שעת וכן שכפ״צ"

ריבקה׳לה(נשי חתומים ".22.00
 סלעי, מאשה הכבוד), את

ביבר. ושאול גלאי תמר
 במישקל עלה אדם הזמר ■

 מצא לא וזה האחרונים, בחודשים
לש התחיל הוא לכן בעיניו. חן

 ערב כל לרוץ דיאטה, על מור
מגו שבבניין בבריכה ולשחות

הו אדם — הצליח המאמץ ריו.
המיותרים. הקילוגרמים את ריד

חבר כהן, דורון הזמר ■
 בזמנו הוריד להקת־השחקים,

 צילומים ממישקלו. קילוגרם 28
 את פירסמו ו״אחרי" ״לפני" שלו
 כהן אבל ממכוני־ההרזיה. אחד

 המישקל כל את לעצמו החזיר
 קילוגרמים כמה פלוס שהוריד,
נוספים.

 בן■ שושנה האופנאית ■
לכ מסיבת־הפתעה ערכה צור
 היחצנית של יום־הולדתה בוד

 של אשתו שיטרית, רות
 הסוכנות. גיזבר שיטרית, מאיר

 גם היה הרבים האורחים בין
 בן סרוסי, לולו המולטימיליונר

 תמן ליאון של מישפחתם
 את כשראה גאון. וניסים
 חשב הוא ארזי ירדנה הזמרת
 פנה הוא חזה. לעופרה אותה
 וביקש חזה עופרה בשם אליה
 אך סרבה, ארזי לשיר. אותה
 וגרר לה ויתר לא שיטרית מאיר
 הצטרפה היא ואז לפסנתר אותה
בשירה. אליו
 הזמר וגם ארזי ירדנה גם ■
 בשבועות פרופיל הורידו אדם

 תקליט הוציאה ארזי האחרונים.
 בניגוד אך מיזרח׳. (1שם.דימיב

 איטי בקצב נמכר הוא לציפיות
להתבודד העדיף אדם ואילו

 על רביו, יצחק •
 ״ראשות המדיני: עתידו

 בשבילי היא הממשלה
אובססיה!" ולא אופציה

״קונ אבן: אבא •
 שהרבה פירושו סנזוס,
 באופן אומדים אנשים

 אחד שאף מה קולקטיבי
 באופן מאמין לא מהם

אינדיבידואלי!"
 קובי הסאטיריקו •
 ״הארץ": היומון על ציב
 את המייצג עיתון ״זה

הישר האינטלקטואלים
 שכל, להם שיש אליים,

רגש!" להם אין אבל

269617 הזה העולם


