
 חוותו. את שרון אריק חורש היום. בשעות
ם11אהארץ שאר את הערב. בשעות י ו ו

טיילוו אליזבט
מכות יוס באותו קיבלה אליזבט

 מרי־ פרידתה אחרי מייד שצולמו צילומים בסידרת
 ברומא. לורן סופיה של בווילה ברטון, צ׳ארד

בתמונה נראית ידידתה, של לביתה ברחה מברטון,

 סוכך המחזיק העמוד על ראשה משעינה הבית, בחצר שולחן על יושבת הימנית
 בתמונה קרה. מה לברר כדי אליה ניגשת לורן סופיה :המרכזית בתמונה השמש. נגד

יום. אותו לה שאירעו הצרות על לורן לסופיה מספרת הבוכיה, טיילור אליזבט :משמאל

 עכב־ לשחרר מאד קל ■
 לתפוס מאוד קשה אבל ברים,
ה למד זאת מכן, לאחר אותם
 אחרי כן־אחרזן. יצחק שבוע
שהעכ האסיפות באחת שאמר
יסו אם כיסאו את יתפסו ברים

 רצה התחרט, הוא ממנו, לק
 — לפיו העכברים את להחזיר

 אליו בא כאשר הצליח. ולא
גולד אורי הטלוויזיה כתב

או לראיין וביקש שטיין
 בן־ התלקח הפסוק, על תו

 על ידבר שלא אמר אהרון,
 עניינים על רק אלא שטויות,
 עליו, לחץ המראיין חשובים.

הרא את בן־אהרון הפסיק ואז
 מחדש, התחיל המראיין יון.

אל בצורה השאלה את ניסח
 לו שהציג ברגע אך גנטית,
 בן־אהרון הפסיקו לעניין, שאלה

פע כמה נמשך זה כך באמצע.
ל בן־אהרון טילפן בסוף מים.

 את לשדר שלא תבע טלוויזיה,
 נענתה, הטלוויזיה הראיון.
כמובן.

 בבית־המישפט בעדותו 1
ש במישפט בתל־אביב המחוזי
 ועדת נגד מרי סיעת הגישה

 להסתדרות, המרכזית הבחירות
 הוועדה יושב־ראש סיפר

 לצורך כי ריינר אפריים
 בחצות העיר המישפט הכנת

פו מועצת מזכיר את הלילה
יושאל סעד, ג׳ורג׳ נצרת עלי

 לנציגי נתת לא ״מדוע :אותו
תשו הבוחרים?״ ספרי את מרי
 ״מי :מנצרת המזכיר של בתו

אותה.״ מכיר לא אני מרי? זו

 ראש לתפקיד המועמד ■
 גח״ל, מטעם תל־אביב עיריית
 נוכח לחט, ״) (״צ׳יץ׳ שלשה
 נקלט לא עדיין שמו כי השבוע
 הבוחרים. בקרב טוב כל־כך
 ביום לערוך המתכונן צ׳יץ/

 מסיבת־עיתונ־ הקרוב הרביעי
 כדי שלוס מגדול גג על אים

 את מלמעלה בפניהם להדגים
 ערך בעיר, לקוי שלדעתו מה

 סיור שעבר השלישי ביום
 נכנם ובסופו במקום מוקדם

 שלו הירוקה התלוו למכונית
 ערימת ראה בדרך לנסוע. והחל
 הוא הכביש. על מונחת עצים

 את מפנה והחל ממכוניתו ירד
 במקום, עברה מונית העצים.
 לו: אמר והנהג לידו נעצרה

 צ׳ץ׳ אתה אותך. מכיר ״אני
 בוא העיר. ראש להיות שרוצה
 צ׳יץ׳: לו השיב לך.״ אעזור
אבל לך. רבה תודה כל, ״קודם

 ולא צ׳יץ׳ לי שקוראים לך דע
!״צ׳ץ׳

ה לקלחת שנכנס מאז 0
 יומו סדר הפך הפוליטיים, חיים

 ביותר. עמום שרץ אריק של
ל שהועמדה החדשה מזכירתו

הלי המיפלגה על־ידי רשותו
 מלכה היפה הבלונדית ברלית,

 ריקם להשיב צריכה הרצברג,
ה הרבים פני'המטלפנים את

 הבוס עם פגישה לקבוע רוצים
 להם שנותנת התשובה שלה.
 הוא מאוד. עסוק ״אריק :מלכה
 בחווה השדות את עדיין חורש

 הארץ, כל את לחרוש ומתכונן
ה עד איתו לקבוע קשה לכן

בחירות.״

 דובר של חוש־ההומור 8
 (״פיג־ פנחס תת-אלוף צה״ל,
 אותו נוטש אינו להב, ייה״)

 למשל, כך, לחץ. בשעות גם
 צעירים חבורת כי שנודע אחרי
 קאת־ סנטה במינזר נשק חטפה
 כבני- חיילים שני לקחה רינה,

 למידבר, עימם וברחה ערובה
תגו את עיתונאים כמה ביקשו

 השיב צה״ל. דובר של בתו
 הטובה הלצון כיד פינייה להם
כל את שעשו ״אלה :עליו

 מ־ עריקים שלושה הם הרעש
 היה מה לכם תארו אז — צה״ל
 הזה המיבצע את אם כבר קורה

 של טובים חיילים עושים היו
צה״ל.״

 הטלוויזיה בבניין כשנודע י■
 בסנטר, החטיפה על בירושלים
 הצבאי הכתב יצא קאתרינה,

נ שי נחמן הטלוויזיה של
לסי שכור במטוס צלם לווית

 את מלמעלה חיפשו הם ני.
 אבל החטופים, והרכב הג׳יפים

 אותם לגלות הצליחו לא
 צבאי. בשדר,־תעופה ונחתו
 הנחיתה, אחרי מיספר דקות
ש ההליקופטר למקום הגיע
 דרום פיקוד מפקד את הביא
 (גורדיש) גונן שמואל אלוף
הטל צלם החוטפים. עם יחד

 לצלם רץ לסקוס, שקיווה וויזיה
 עצר גודדיש אבל החוטפים. את

 להם ״הבטחתי :ואמר בעדו,
אותם.״ יצלמו שלא

בטל הסרט הקרנת אי 8
 האחרון, הרביעי ביום וויזיה
 אחדי הטכנאים שביתת בגלל

 הרגיזה בלילה, 10.30 השעה
 לסרט. שחיכו מהצופים רבים
לממלא שטילפן אלמוני צופה

 סדים הטלוויזיה מנהל מקום
 אתם ״אם לו: אמר פאתל,

 הבידור את מייד מפסיקים לא
 את ומקרינים שלבם המחורבן

ה את לכם שורף אני הסרט,
!״ בניין

רגילה הבלתי ההצלחה 8

 בהצגה כוורת להקת שקוצרת
 לא פוגי, סיפורי המוסיקלית

 ותונצח בת־חלוף כנראה תהיה
הלה של אמרגנה בהיסטוריה.

 דשא, (״פשגל״) אברהם קה,
ה בדרכו זאת לעשות עומד

 את הנציח כבר פשנל מקורית.
לה הראשונה, הגדולה הצלחתו

 שקרא אחרי החיוור, הגשש קת
 גשש. בשם בכורו בנו את
 כיוון דומה, מגורל ניצלה בתו

 ל־ היתה שלא בשעה שנולדה
ב ונקראה חדשה להקה פשנל

 נמצאת עתה שירלי. שם
 דשא, ניצח פשנל, של אשתו

 אם האחרונים. הריונה בחודשי
 ייקרא הוא בן דשא לזוג יוולד
 בת, זו תהיה אם סוגי. בשם

כוורת. שמד, ייקרא

 דניאלה לדוגמנית גם 8
 שמות עם בעיות היו הוד

 ל- הנשואה דניאלה, ילדיה.
קר סלומון, יעל,י עורד־הדין

 דין. הראשון בנה שם את אה
 ידידה, התלוצץ שוב כשהרתה

 לה הציע שי שמואל הבדרן
 בג״ץ בשם הילוד את לקרוא

 אם עתירה או בן זה יהיה אם
ל נולד כאשר בת. זו תהיה

 המתין לא השני, בנה דניאלה
 שהוענק השם את שידע עד שי
ה מתוכניות באחת שידר לו,

 ברכות משתתף הוא בהן רדיו
 אומנם דניאלה בג״ץ. להולדת

 אולם אחר, בשם לבנה קראה
 שהעניק השם נקלט בינתיים

ש מידידיה, רבים אצל לבן שי
 בעלה ואת אותה לברך מיהרו

בג״ץ. להולדת

אבל צחולן, >צחוק,3ש23
 ראשי־תי־ של בעייה זוהי הימין? לחזית לקרוא איך •

:אפשרויות כמה הנה גות.
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