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אנדרם אווסולה
 אור- פגשה ברומא שהתקיימה במסיבה זוהרה. הועם באחרונה כי

 אוואנס. בלינדה אינדיאני; בבגד לבושה שהיתח אנדרס, סולח
 הצלם :לשיחה מעניין משותף נושא לחן יש כי הסתבר לשתיים
 כמובן. לחוד, אחת כל — לשתיהן נשוי שחיה דרק, ג׳ון והבמאי

 צילמו נשואים, כשהיו בישראל ביקרו אנדרס ואורסולח דרק ג׳ון
 את מכבר לא שחגגה מימין), (למעלה, אורסולח אילת. חוף על סרט
.50ח־ בשנות הנשית המיניות כסמל נחשבה ,40ה״ הולדתה יום

| | ו1}1ן| •י|1| ך ע  לקרוא החליטה החמישים־וארבע בת 1|
ב להתייסר ולהפסיק לתאבונה דרור י*1 11111 1 7111

באי האחרון ביקורה בעת ממילא. לה מועילות שאינן דיאטות
 קוקה ובשתיית ספגטי בזלילת ולילה יום עסוקה חיתה טליה
 על-ידי נוצחתי מישקל עודף נגד ״במילחמה :מכריזה כשהיא קולח,

באי משהייתה מאד נהנית היא כי הודתה שלי הקילוגרמים.״
 בשם ישראלי צעיר אחת במילה אף הזכירה לא אך טליה;
 הטוען אדר, עליזה הישראלית השחקנית של אחיה אדר, שמעון

ברומא. האחרונה שהייתה בעת סוער רומן וינטרס שלי עם ניהל כי

 כר־• אפריים הטייס 8:
 בחוף- גפל !שמסוסו ארז,

 ד ידיזדזטפש ר,יוה השנהב׳
 כד־ דדי של שותפדלעסקים

 השניים הקו כך כדי עד רופיץ.
 בחלקה נקבר !שאפריים ידידים,

 בו* מישפחת ־של המישפחתית
 בקריית בב״ת־הקברות דוביץ
 של אחרת ידידת־נסש שאול.

 תירצה היתד, המנוח בר־ארז
 המטוס !מניצולי !אחת ידידיה,

 !שהטיס ־ארו, צ׳ייירוקי מדגם
 ושנפל ,1976 בנובמבר אפריים

 כדי לפאריס, טסה !תירצה לים.
 חודשים, מיספר בחו״!ל לשהות

 הידיעה ;אליה •פשהגיעה ־אולם
 ארצה !שנה ׳נהרג, שאפריים

 !מנמל־התעופה צאתה למחרת
בדיגודקון.

הו לא מדוע תהו רבים !■
 על הישראלית הטלוויזיה דיעה
 בר־ של מטוסו התרסקות דבר
 קרייני־ ישני כי הסתבר ארז.

 שרי היו קום באותו החרשות
ידי שניהם יכין, וחיים רז

 לא השניים בר־ארז. ושל דים
 ;נפשית, מבחינה :מסוגלים, היו

הידיעה. את להודיע
 שר־החוץ של כנו 81
 אודי החקלאי דיין, משה
!מידי אחד הוא אף היה דיין,

 בו־ :אפריים ■של הטובים דיו
 האסוז, דבר היוודע עם ארז.
 אפריים של תמונות אודי ־ליקט

 מתכנן הוא וכינת ומיכתבים
 חייו על תיעודי סרט צילום

׳שנפל. הטייס של
 גם מייודד היה אודי 81

 (״צחי״) יצחק הטייס עם
 גייסות ;מפקד של בנו פלד,

 ה״)0<״מו משה :אלוף השריון
 במצאה. טרם שגופתו פלד,

 של שותפתה הקא צחי של אמו
 אודי, של ־אשתו דיין, טליה

בנהלל, בבוטיק
 ראש־ד,ממשלה במישרד 81

 יורם סגךהשר כי !מסיפרים
לשי אחד קום חלך רידוד א

 המיס- בקצה הנמצאים רותים,
 ללשכתו. ׳שוכנת שבו דתן

 לי׳שכתו פני על עפר בדרך
 ראש־ קועץ לוי, כדוד יש!ל

ש מוחה, לענייני הממשלה

 הלכת ״אילמלא לוי: לו השיב
 יודע היית ולא לביתקהשקמוש,

 במ״שרד נמצא עדיין שאני כלל
ראשיהטמשלה.״

 פלאטו שמואל ח״ב 81
 דרך בכל בוחל ואינו שרון
 עצמו. את לפרסם כדי שהיא

 של !בהופעה נסח ושעבר בשבוע
שהת סימון, אפריק הזמר

 בתל- בהיכל־התרבות קיימה
 השירים !אחד !באמצע אביב.

 על לאפתק ונשק לבמה עלה
 בצע- הגיב הקהל לחייו. שתי

 לבמה העלה פלאטו קות־סוז.
 גם אך אנט, אשתו, את גם

בקריאות-בוז. זכתה הקא
 הוא פלאטו־שרון אגב, 8!

 די שלא ולכך חקה הוכחה
 לדעת גם צריך כסף, לעשות
 הגיעה כאשר עליו. :לשמור
 לשלם צריו הקד, ישבה השעה
״,נ הבהירות, במערכת ליועצו

 נתן שבת, את חלפון, קט
 שהגיע הסכום את פלאטו לו

 צ׳קים !במי׳ספר אלף) 350לו(כ־
 ילב שם לא הלפון דחויים.

 ־על כתובים שהיו לתאריכים
 לביתו הגיע באשר רק הצ׳קים.

 הצ׳קים סל כי לתדהמתו. גילה,
 שבהן, שבתות לתאריכי נרשמו
המקים. ־סגורים כידוע,
ה תוכניתו במיסגרת 81

 הגיע מני ממני רדיופונית
 לקריית־ פאר מני המנחה
 יז״׳ר כי לו הסתבר שם !מלאכי

 משה חקב המקומית, המועצה
 ;בטירונות, !אתו שירת קצבי,

 מאותה ני למגי הזכיר קצב
אנ שני יצאו מחיל־קוד־טירונים

 המפיק :נוספים מפורסמים שים
 מוטי !והבדרן ירדני דודו

 ״היינו :,מני לו אמר י. עד ל ני
 שצה״ל מוצלח, כל־כך מחזור
 ,אותנו!מהשירות לשחרר החליט
 ואכן, וחודשיים.״ שנתיים אחרי

 מחזורם /64 אוגוסט מחזור
 היחידי היה וקצב, פאר ׳של

 ב- קצרה יפה !תקופה ששירת
 תקופת- קוצרה כאשר צה״ל,

 ששת־ מילתמת אחרי השירות.
!מחדש. הוארכה הימים
 שקיי- ההצבעות באחת 81

 ח״כ הרים ד״!ש, מועצת מה
ידו את רובינשטיין אמנון

 את שליווה הישראלי, צלם־העיתונותטל שבתאי
לאר־ במסעו בגין מנחם ראש־הממשלה

 חפתיע ״שטרן״, הגרמני החדשות שבועון מטעם כצלם צות״הברית
 בגין שערכו העיתונאים למסיבת נכנס כאשר הבית״הלנן שומרי את

 מראש צפה טל ממתכת. מתקפל סולם עימו נושא כשהוא וקארטר
 הסולם את עימו הביא השניים, סביב הצלמים התגודדות את
 הבית* שומרי אגב׳ הצלמים. שאר לראשי מעל לצלם שיוכל כדי

 אחרי זאת, יותר• גבוהים סולמות להביא הצלמים על אסרו הלבן
צלמים. ארבעה טיפסו שעליו סולם שהתמוטט קרה כבר שבעבר

 עדיין החדש בשילטון מצבו
 אל !נכנס ארידור ברור. אי,סו
בראיון בי על בו, !ונזף לוי

 ה־ !מערבת כי טען עקתונאי
 ׳כהלכה פועלת אינה ׳רווחה

ראשי־הממשלה, התחלפו מאז
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