
טל ת ו תונו 0(070707ח / 07/117 מ (7

מבטיח
שוב

 לבחור אחד יום תחליט הממשלה אם י
 להתלבט תצטרך לא היא שר־בידור, גם

 כבר יש לתפקיד. למנות מי את הרבה
 ח״כ מיודענו — עצמו את שמינה אחד

 לא ואני פלאטו־שרון. סמי־שמואל
 או בכנסת, עושה שהוא למה מתכוונת
 מפרסם שהוא מאשים״ ה״אני למודעות

זולא. אמיל בנוסח בעיתונות
 הכנסת את סמי מייצג בחירתו מאז
בארץ. הנערך בידורי אירוע בכל כמעט

מהמו־ נהנה שהוא בכך מסתפק לא הוא
 אלא בהתלהבות, כף בהם ומוחא פעים 4

 אישי באופן בדרן כל לברך גם טורח
 שמבטיח מה — בחברתו להצטלם וכמובן,

בעיתונים. תתפרסם שתמונתו מייד לו
 הבדרנים כל עם זאת עשה הוא ואם

ה בחודשים שהופיעו והזרים המקומיים
 חזר שהדבר פלא אין בארץ, אחרונים

רי־ של הבכורה בהופעת גם עצמו על אג
 לדבר צריך לא הוא שעימו מאסיאם קו

היפנוזה. השפעת תחת
 כל עושה שהוא בפלאטו שחשד ומי

חייו. טעות את טעה פירסומת, בשביל זאת
 האיש אחר הזמן כל מחפש פשוט הוא

שהוא בסרט דמותו את לגלם המתאים

פדאטו

עמ שלפיה הקודמת, מתוכניתם להבדיל
 הרבה עם גדול באולם להיערך החתונה דה

להי ושלי מיקי הפעם מתכוונים מוזמנים,
 מה בשביל בבית־כנסת. צנוע בטכס נשא

 שאלה אחרי מיותרות, להוצאות להיכנס
? פעם הוצאו כבר

וב החתונות, משתי ביותר שמודאג מי
 קליין. דלף מכבי, מאמן כמובן הוא צדק׳
 כל את שיתנו מכדורסלנים לדרוש קשה
 עומדים שהם לפני במישחק שלהם הלב
 הודיע כבר קליין לכלותיהם. אותו לתת
 להסגר אותם מכניס שהוא החתנים לשני

 כל אומנם, המישחק. לפני ימים שלושה
 שנים, כמה כבר כלתו את מכיר מהם אחד
בטוח. — שבטוח מה אבל

לביא שד הגורה
 ודאי הנכונים בחוגים שמסתובב מי
כחולות עיניים בעל חתיך, אותו: מכיר

שגיא משה
בפוטנציה אהבה

 שזוכה למי לאוזן מאוזן וחיוך משגעות,
קיבוצ ,25 בן שגיא, מז־ישל׳ה זהו בו.
 שגם גיבור־מילחמה צנחן, לשעבר, ניק

פצוע. להיות כבר הספיק
 לראותו יכול אותו מכיר לא שעוד מי
 ללכת פשוט או יום, מדי בפינתי יושב

 הבחור, הקטנה. לתל־אביב או למועדון,
 העניין, לו שנמאס עד בפירסום שעסק
 עוזרו מעיו והפך מיקצועית הסבה עשה

 כנראה שהוא עד שאולי. !רפי של האישי
 ועשה הישועה, לו תצמח לא שמשם נוכח

לפירסום. בחזרה — חדה תפנית
 היה כנראה הבחור לבד. לא הפעם אבל

 בדמותה זו את ומצא לתיגבורת, זקוק
ש נראה אבל היפה. •לביא אילנה של

ה מישרד מנכ״ל של בתו שהיא אילנה,
 משמשת לגיא, ישעיהו לשעבר ביטחון

 מוישל׳ה של עוזרתו מאשר יותר קצת
בלבד. פירסום בענייני

 תקן על יחדיו, מסתובבים נראים השנים
 הסוף יהיה מה בפוטנציה. מאוהבים של
 יש אבל יודעת, לא עוד אני הסיפור של

 הרבה אין כי ידוע כבר שהרי לצפות.
חופ שמסתובבים כמוהו מבוקשים רווקים

 פנוי, אחד על העין נופלת כבר ואם שי,
 לכן, גבוה. להילוך נכנס אחריו הציד

לאילנה. אצבעות נא החזיקו

ס לח<ק בחזרה ק א ה

ברקוכיץ ומיקי סוכול שלי
המישחק לפני —

מת היה רוביגסון ג׳יי אדוארד או
 כבר שאלה מסתבר אבל לתפקיד, אים

 אפילו להסתפק סמי מוכן בהיעדרם מתו.
 צורך יהיה שלא נכון מאסיאס. באנריקו

 שולט זאת לעומת אבל בסרט, הרבה לשיר
 מועמד אותו שעושה מה בצרפתית, אנריקו
פלטו. של דמותו לגילום טיבעי

מסי כה עד ערך לא פלאטו אם ובכן,
 הכלכלי. המצב בגלל רק זה הרי בה.

 נחתם העסק אנשיו, לי מסרו כך שכן,
 שישחק האיש יהיה מאסיאס סופית. ונגמר

ה־ רק נשארה שיופק. בסרט פלאטו את

 נעים. לא מאד דבר זה חולה להיות
 נעים זה לבד, כשנמצאים ובחוץ־לארץ,

שכ צרה־צרורה אבל פחות. הרבה הרבה
 לשעבר, שלנו בת־הנעורים על נפלה זאת

מארש. שרוגה
 במספר) (השניים הטריים גירושיה אחרי

הוב ושם שבגרמניה, להוריה שרונה נסעה
רציני, די סיבוך אחרי לבית־החולים הלה

 את שתגלם השחקנית מציאת של בעייה
 הבטיח פעם פלאטו. אגט של דמותה

 אז דווידסקו. לאיריס התפקיד את סמי
 לטעון לו מפריע לא זה הבטיח. הוא

 הראוייה, השחקנית את מחפש עדיין שהוא
 יכולה אחת כל שלא מפני — קשה וזה

לאשתו. להידמות
 הסיפור את לתייק יכולים אתם מצדי

 ההבטחות כל את המכיל העבה בתיק
 פלאטו הכריז שעליהן היפות, והתוכניות

 אף התגשמה לא כה ושעד גדול, ברעש
מהן. אחת

 שלמרות הוא, לזכותו להגיד שאפשר מה
 כבר חדש, עולה של במעמד עדיין שהוא
 לא להבטיח הישראלית: השיטה את למד

 להוציא אפשר פירסומת אבל כסף, עולה
בזול. מזה

 שלושה ואחרי ניתוחים של סידרה עברה
לביתה. שוחררה שבועות

 לכם לספר רוצה שאני היפה הדבר אבל
 החדש באקס דווקא קשור הבחורה על

 בארץ שישב האיש, לדין. שימעון שלה
 שוכבת שרונה כי שמע שבור, לב עם

 בגרמניה, בבית־חולים למדי קשה במצב
 באותו עוד קם שאלות. שאל לא והוא
מיט ליד עצמו ומצא מטוס על עלה היום,

 תסכים היא אם לדעת מבלי אפילו תה,
לאו. או לראותו
 כל־כך היה ולבחורה עוזר, אלוהים אבל

 כך גבולות. ידעה לא ששמחתה עד רע
 ליד תמימים ימים שלושה שימעון ישב

חג כל ואת ומעודד, מרגיע אוהב שרונה,

מארש שרונה
הסילון בקצב טיפול

 שרונה בנעימים. השניים בילו הסוכות
 כש- הפסידה מה סוף־סוף הבינה כנראה
הביתה. לחזור הסכימה עליו, וויתרה

 מ- שוחררה שרונה ארצה. חזר שימעון
 שלו בווילה התייצבה ומייד בית־החולים,

 ושפע מתנות מוקפת כשהיא בכפר־שמריהו
 ש- שבני־הזוג קרה וכך תשומת־לב. של

 בינתיים אומנם יחד. לחיות חזרו ניפרדו,
 חצי לפחות אבל וקידושין, חופה בלי

את קנה הלבבות ואיחוד נעשתה העבודה

 הספורט חובבי כל של הגדולה השימחה
 בעת זה, בחודש 27ב־ תתרחש הישראלי
קבו בין בכדורסל הגדול הדרבי שייערך

 שאני כמה עד תל־אביב. והפועל מכבי צות
 בין ההבדל את ויודעת בספורט מבינה
 שהשנה כאלה יש אז וריבאונד, פאול
 מכבי. ניצחון על להמר מוכנים אינם

 מוכרחה מכבי חדשות: לי יש בשבילם
השימחה את תקלקל היא לא, אם כי לנצח.

וכלתו ארואסטי מוטי
— מגמתי הסגר

 הדרבי אחרי שמייד מכוכבים, שניים של
החופה. אל ירוצו

כמו הוא, במוחכם שעולה הראשון השם
 סוף־סוף פרקוביץ׳. מיקי של זה בן׳

 חתן. של בסטאטוס חודשים כמה כבר הוא
 חברו יהיה אותו יקדים שדווקא מי אבל

 שעות 24ש־ ארואסטי, מוטי לקבוצה,
 בחירת- את לאשה יישא הדרבי אחרי
נורית. ליבו,

 וינגייט במכון זה את זה הכירו השניים
 חתונתם שנתיים. כבר יחד מסתובבים והם

 היתה שאם מפני אולי בחיפה, תיערך
 רצים האוהדים כל היו בתל־אביב נערכת

אליה. מהדרבי ישר
 את הוא גם יקבל ברקוביץ׳ מיקי אבל

 חזר הוא לכם, בישרתי שכבר כפי שלו.
וח סובול שלי הניצחית, ידידתו לחיק

 29ב־ תיערך פעם, התבטלה שכבר תונתם,
זה. בחודש


