
 המערך. של בטלוזיזיה תוכניות־הפירסומת
המ שהחיוך רואה אתה כאשר — הפתעה
 ודם. בשר וקיים׳ חי אמיתי, הוא פורסם

ל עיניך, במו ראית כאילו היא, ההרגשה
 מנס- ג׳יין של המפורסם החזה את הבדיל,

 של המפורסמות רגליה את או ז״ל, פילד
ארוכים. לחיים תיבדל דיטריך, מרלן

 בטוח אינו .שאיש הנהדר, החיוך אולם
 למערך, גרע או הוסיף קולות כמה היום עד

 עוגמת־ רק שהתפרסמה, מאז לשרה, גרם
 מת־ היא בחיים,״ שחור כתם לי ״יש נפש:
שהת־ ״העובדה — בחיוך כמובן, — וזדה

ל בעדי מנעה — כנערת־המערך פרסמתי
 בטלוויזיה.״ כקריינית לעבודה התקבל

★ ★ ★
אסון - הזוהר החיוך

 הראשונה, תגובתך זוהי — פתעד! י■*
 את פנים אל פנים פוגש אתה כאשר ! ן

הב מערכת בימי שהתפרסמה שילון, שרה
כמנחת־ ש־משה עת הזוהר, בחיוכה חירות

 התוכניות שמפיקי מסתבר — אכן ץ
שתוזי־פניה חוששים בטלוויזיה השונות [

הלי לטלוויזיה הוזמנה היא כחודש לפני
ת התוכנית ״עורך מודית. ח־ מ ת ב חו  וגי

מס היא שלו,״ בתוכנית כמנחה עלי חשב
 כבר אבל לראיון אותי קיבל ״הוא פרת.
 מסתייג. שהוא ראיתי השיחה בתחילת מיד

 חוששת לא ,את היה: שאמר הראשון היכר
ב נערת־המערך?׳ עם אותך יזהו שאנשים

 קהל־ בתודעת מדי עמוק נקלטו שרה של
 יזכיר ותאמר שתעשה מה וכל — הצופים

ב כי להאמין נוטים הם המערך. את להם
הצו יצפו תופיע, לא ששרה תוכנית איזו
 מייד ממנה, לשמוע אינסטינקטיבית, פים,

 שואל ״הציבור הגדול: החיוך יידלק כאשר
משיב.״ המערך —

 ״ייתכן המפיקים: בידי טעות שרה, לדעת
 שלושה,״ שבועיים כך יהיה באמת שזה
 שאני יתרגלו זה אחרי ״אבל טוענת. היא

אחרת.״ אחת כל כמו רגילה, מנחה
המפיקים, השתכנעו לא בינתיים ייתכן.

 הוא אתי. תקשר לד הבטיח הוא הראיון סוף
 פעם, שוב שיתקשר ואמר באמת, התקשר

וה שבוע, ועוד עבר, השבוע שבוע. בעוד
 אחרת.״ מנחה עם בינתיים התחילה תכנית
מוס לא באכזבה לרגע נעלם הזוהר החיוך
תרת.

חדש לעולס קפיצה
הבול ולעצמות־לחייה לחיוכה וסך *
שילון .לשרה יש מקסימה, בצורה טות ^

ת כמנחת לפירסומה, שרה זכתה כךהזוהר ימי  המערך של הפירסומת תוכניו
 שזכה המפורסם, החיוך את מעלה שהיא לפני רגע כאן, בבחירות.

ת נלהבות לביקורות ה כאחד. ולהשמצו החדש. ביתם נוף רקע על ובעלה שרה משמאל: בתמונ
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לרשות הזוהר חיוכה את רה

נאם1
מגורי

,2 0.

הי בת הבכורה בתה עם שרה
בחיפה. שפת־הים על שנתיים, __

מספר. שבועות לפני עד בני־הזוג מגורי עייר

ך |1| | "1 ן1 ת דני, ובעלה שרה ך  ביתם בסלון הראיון בעת בטלוויזיה, עורך־תוכניו
| 11 1^1 *־* תו בין דני התרוצץ שבהן שנתיים לאחר החדש. הירושלמי | בי

תו ד בו ע ו ה' פ חי שלים, ב הזוג, יזכו בירו ־ תהבני סדירים. משפחה לחיי החדש, לביתם כניסתם עם ע
בעיק־ האכזבה על .סוב מזל

כנע־ פירסומת בות
כו רת־המערך, צוי: ודן שרה ז ברית־מילה. בפי
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