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 לעת זמר ג□ שהוא עיר ראש
מדיו□ גם שהיא ספרית ★ מצוא

חד ארצית חברת־תעופה ■
 לים־ קו באחרונה חנכה כנרי, שה,

 אוהל הוקם הטכס לכבוד המלח.
 רקדניות־בטן ושלוש גדול, בדווי

 שר־ ביניהם לבאים, המתינו
 הגיע, פת פת. גידעון התיירות
 שמה הרקדניות אחת התיישב,

 לכם .יש אמר: והוא רגל, עליו
הרב ולא התיירות שר שאני מזל

פרץ...׳ יצחק
שנער במסיבת־עיתונאים ■

 להציג כדי בבית־סוקולוב, כה
ח קטנוע כתבי־התחבורה לפני
ה הוזמנו טייוואן, מתוצרת דיש

 על סיבוב לעשות משתתפים
 התלהבות שגילה היחיד קטנוע.

 היד, גידעון איש־הרדיו היה
הדשא. על במעגלים שנסע
חו של החדש ראש־העיר ■
 לקח רום, משה עורן־-הדין לון,
 המנחה תפקיד את עצמו על

 בעיר המרכזית בבימת־הבידור
 שהוא רום, יום־העצמאות. בערב
 בטלוויזיה, בהופעות ניסיון בעל
 בזה קבוע כמשתתף שנים, לפני
הקליינט בהנחיית שלי, הסוד

די מעט, נאם זוהר, אורי שלו, י
 סיפר ההופעות, בין ושם פה בר

ש התברר כאשר בדיחות. כמה
 מרגלית הזמרת הערב, כוכבת

 דקות, בכמה מאחרת צנעני,
אח דקות למשך לזמר רום הפך
הגי צנעני כאשר שיר. ושר דות,
 היה שהוא לקהל גילה הוא עה,

בהצופים. שלה המדריו
ידי יש כהן, יזהר לזמר ■

 במיקצועה, ספרית שרית, דה,
 ־20 בת שרית, נתניה. תושבת

מד של בכישרונות ניחנה פלוס,
הח כדי תוך מסוגלת, והיא יום,
דב לו לומר מישהו, של ידו זקת
אה עבודה, על — עצמו על רים
 כדאי מתי עתיר, מישפחה, בה,

ב פעם בחיים. שינויים לעשות
 של לדירתו מגיעה היא שבוע

 מה־ וחבר׳ה תל״אביב, בצפון כהן
 עולים מהבוהמה, ולא בוהמה,

שק 40 גובה היא לרגל. אליה
״דב אומרת השמועות ולפי לים,
ונכונים״. חכמים רים

בדי צירף צפיר טוביה ■
על־פי שלו, להופעות חדשה חה

המש יואב, מבנו, שקיבל רעיון
 שואל, צפיר הנח״ל. בלהקת רת

 (.רפול״) רפאל ח״כ של בקולו
 עוזי שלו, הפסנתרן את איתן,
מי עושה אתה ״איפה אסנר:
 פי- ״בלהקת עונה: אסנר לואים?״

״שמ אומר: וטוביה קוד־המרכז.״
 טוב!״ חומר להם שיש עתי

 בין באחרונה נוצר רב מתח ■
 ש־ בת־אדם, מיכל הבימאית

 נפתלי של נשותיו אלף סירטה
 השבוע, לאקרנים יצא סימן־טוב

ה קליין, אורי העיתונאי לבין
 של ואמנות תרבות לענייני כתב

 הקרן חבר קליין, הארץ. העיתון
 שם על סירטי־איכות לעידוד

 מישרד-החינון״ של אפרתי יגאל
 שהצביע היחידי היה והתרבות,

 בהצבעה לסרט, תמיכה מתן נגד
ה תחילת לפני רב זמן שנערכה
התפט שבועיים לפני צילומים.

 של קולנוע לענייני הכתבת רה
 את למלא התבקש וקליין הארץ,
 המישרה. של לאיושה עד מקומה

ש הראשון והסרט הגורל רצה
 סיר־ היה הביקורת את עליו כתב
הגיבה הבימאית בת־אדם. של טה

 צריך היה שקליין וטענה בכעס,
עצמו. את לפסול
התסרי אחד פלד, חנן ■
 החנה זה, 1זה של הקבועים טאים

ב והישנה הקטנה מכוניתו את
 שמשה מצא חזר, כאשר יפו.

 הרדיו־טייפ את מצא ולא שבורה,
ה פלד, שלו. והמשוכלל החדש
 הומוריסטית זווית למצוא מצליח
הצ לא בחיים, דבר בכל כמעט

הזה. בעניין ליח
עזיקרי, שעליזה בעוד ■

 מתאונה(מכונית מחלימה זמרת,
 טיילה כאשר רגליה את מחצה
 בעיר בבית־חולים באילת) ברחוב

 עזיק־ כאני מטפחת הדרומית,
 אריס הזמר של ובתו בתה, רי,

 באחרונה כזמרת. שאיפות סאן,
 שבי, החיה בשם שיר הקליטה
 אבי ולחן, מילים כתב, שאותו

 לחיים גם שירים הכותב רן,
להק הכסף את ולאחרים. משה

 הוציא — דולר ו 500 — לטה
 על ללכת רציתי ״כי מכיסו, רן

 ברגע של.״ בתם של הגימיק
לפזר הספיק שרן לפני האחרון,

 החליטה ברדיו, התקליטונים את
 לא שזה זמרת, לא שהיא סאני

 להחזיר והבטיחה שלה, הכיוון
כ המאוכזב. למשקיע הכסף את

 ב־ הצעירה עזיקרי עסוקה רגע
 רי־סן, לדוגמניות, חדש בית־ספר

 בפתח־ שותף עם פתחה שאותו
תיקווה.

 רקדנית־בטן, סימון, ברי ■
 הילטון למלון באחרונה הגיעה

 בר־ בנשף להופיע כדי ברומא,
 את לראות התפלאה היא מיצווה.
וש רבים, שוטרים מוקף המלון
 המיש־ מישטרה, הזמין מי אלה:
 הזמין. המלון לה, אמרו לא, פחה?
במסי ברומא, עכשיו נהוג ככה
בטוח. יותר זה יהודים. של בות

השג אשת בראון, הלן ■
 ביתה את תפתח האמריקאי, ריר
 במסיבה הכיבוד את תממן וגם

 לניתוח כסף לאסוף שמטרתה
 ילדה של מח־עצמות השתלת

 מהיד .8 בת סרטן, חולת יתומה
שקלים. 300 — לזוג כניסה
 את כיום המסעירה הפרשה ■

של נסיעתו היא חיפה תושבי
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 שערן במסיבה ברדה, מזי הישראלית רקדנית-הבטן את במחיאות־כפיים מלווה
יעל הדוגמניות הדוגמניות. מאחת ששאל תרבוש לראשו חבש הוא מלונו. בבריכת

 שלווה גמל. על ברכיבה כוחן מנסות משמאל) (בצילום בן־מרדכי ושירלי זיגמן
 כאשר שנדהמה קטנה, מילדה לשלום נפרדת התצוגה, מארגנת מימין), בן־גל(למטה

 שפירא איריס הדוגמניות דולר). (ארבעה מצריות לירות 10 של תשר לה נתנה
גיזה. הפירמידות בעיר ברחוב בדוכן מלונים בוחרות משמאל) כהן(למטה ודגנית
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