
באילת קילר בריסטין  סיכוי לאיש שאין כנערה במהרה יצא שרה
 וחברה, ידידים לה רכשה היא אצלה. רציני
הישר המושבה זאבי מזה. יותר לא אבל

ש לחשוש התחילו כבר בפאריס אלית
אצלה. בסדר לא משהו
 אותן כל כי הוא להם ידוע היה שלא מה
 הקיים מהסוג לוהט רומן שרה ניהלה שנים
 שמרה היא מיושנים. ברומנים רק כיום

ב שנשארה שלה, הנעורים לאהבת אמונים
 רפואת־השיניים וסטודנט לשעבר הצנחן ארץ,

שהחזי אהבה זו היתה וינר. דני בהווה,
 שהגיעו מכתבים, נייר גבי על מעמד קה

 לבסוף צד. מכל לשבוע ארבעה של בקצב
 היא בארץ. לאהובה לחזור שרד, החליטה

ול ברונטי, הטבעי, שערה לצבע גם חזרה
 בימים הבטחון. במשרד פקידות עבודת

 ב־ עמידתה עבור הפרס את תקבל הקרובים
וינר. לדני להינשא עומדת היא מיבחן:

מזרחי יהודית של הרפורמה

 אותי מרגיז שהכי הדבר מטורף. להיות
 מפני רק בי מתעניינת שבחורה זה הוא

 זר.״ דרכון ובעל אנגלית דובר שאני
 מריק היה חודשיים לפני שעד — ויקי
הר קיבל ליום, אחד ויסקי בקבוק לקירבו

מש משתיית להתנזר ונאלץ אלכוהול עלת
 אורחת כל על עין פוקח — חריפים קאות

הס באילת שהותו בחודשי לאילת. המגידד.
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 לנוח.״ מתכוזנות לאילת הבאות הנערות

ל! אחד כל עם להתיידד ויקי של כשרונו

היא קילר כריסטין גם כי לרגע פיקפק
------- ----- __ — —־■ — יכול לא שויקי אלא שלו. ותיקה ידידה

_ _ _ _ _
 עוד הכיר אותה תיירת היתד, אליו הגיע

 היא אליו. לחזור לו ושהבמיחה בטבריה,
 לצידו להשתקע ובאה הבטחתה את קיימה

באילת.
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טי הישראלית האופנאית א  מט־ ק

 חודשים לפני הארץ את שעזבה מור,
 בחובות, באן שהסתבכה אחרי מספר,
 השני, בנה את בניו־יורק השבוע ילדה
 של הענק במשקל העולם לאויר שיצא

 הנולד, ולרך לאם קילו. וחצי ארבעה
 שלום. בישראל, עדיין הנמצא ולאב

★ ★ ★
לאח פוטרה ״אל־על״ מדיילות אחת

 החברה שלהנהלת אחרי ממשרתה, רונה
 הופיעה לדיילת שהפכה לפני כי התברר

 דבר במועדון־לילה, אקזוטית כרקדנית
 החברה. דרישות את כנראה תואם שאינו

★ ★ ★
 תל־אביב הפועל כדורגלן כי השמועות

ה להתקבל עשוי לבקוביץ אמציה
 ליבה את שברו בריטית, לקבוצה שנה
 אחרי ליס. פזית בישראל, חברתו של

ל הצליחה שלא ד י הפקול בבחינות י
הקו לידידה פזית חזרה למשפטים, טה
אורן. אבשלום עורך־הדיו דם,
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 ועוד האראלים, את המצוקים ניצחו שוב
האמריק בידי נחטפה ישראלית מלנת־יופי

 מלכות־היופי־ במועדון החדשה החברה אים.
 למיליונריס־אסריקאייס, ־ הישראליות־הנשואות

 מלכת־המים (מזור), מזרחי יהודית היא
 לשנת ומלכת־היופי 1959 לשנת ישראל של

1963.
 בקנה־ ליפהפיה שהפכה ,19ה־ בת יהודית

 בניו־יורק, לאחרונה נישאה בינלאומי, מידה
 לאיש־העס־ רפורמי רב בפני שנערך בסקס

 רד (הארב) הרברט היהודי־אמריקאי קים
המפור היהודיות המשפחות לאחת בן ניק,
 הר־ בארצות־,הברית. הנכסים ועתירות סמות
 גרוש שנה, בכעשרים מיהודית המבוגר ברם,
 לפני יהודית את הכיר ילדים, לשני ואב

 את לחנוך שהוזמנה שעה מספר חודשים
 הקומה כל את התופסים החדשים, משרדיו

 ב־ המפורסם האמפייר־סטייט שבבנין 38ה־
).1350 הזה (העולם ניו־יורק
במיליאר מסתכם עסקיו שהיקף האיש,

 לא זו אולם יהודית, אחרי לחזר החל דים,
 שתיוועץ לפני נשואין על להחלים רצתה

 שבועות לפני וכך, בארץ. שנשארו בהוריה,
ה ואחיה יהודית של הוריה עזבו מספר,

 הוא הרישמי כשהתירוץ הארץ, את צעיר
 למעשה בארצות־הברית. יהודית אצל ביקור
להכי שיוכלו כדי נסיעתם, את הארב מימן

 הראוי הגבר הוא אם ולהחלים אישית רו
 טקס אחרי מיד לאשה. בתם את לשאת

 כולל המשפחה, כל יצאה המפואר הנשואין
 על־פני דבש ירח של לאסע והאח, ההורים

בידיעות פאר. במכונית ארצות־הברית כל

כו של מעצרה על הידיעות עם העתונים
 בבריטניה, פרופידמו השר פרשת כבת

ל להגיע הספיקו לא קילר, כריסטין
הרי ברחבי השמועה עברה כאשר אילת,
 עומדת כריסטין ישראל: של הדרומית ביירה
לאילת. להגיע
 העירניים, המקום מתושבי אחד זה היה

 אילת מלון של הקבלה חדר ליד שהסתובב
ל שהגיע במיברק הבחין כאשר המפואר,

 אפשטיין, (.ויקי״)ויקטור המלון, מנהל
לי. חכה במטוס. .מגיעה הנוסח: בזה

 התעניין הסקרן האזרח כריסטין.״ חתום:
 אולם כריסטין, אותה היא מי לדעת מייד

 רק אילתי. כריש כמו פיו את נצר ויקטור
 רבות הפצרות אחרי

לג ויקטור הסכים
א לידיד, בסוד לות
בחר שהשביעו חרי
 הגה להוציא לא מות

 ״זוהי כי מפיו,
הכר קילר. כריסטין

 בלונדון. אותה תי
 כדי לאילת באה היא

 הרעש מכל להימלט
 שתהיה אבל שם.

בשקט.״
 לכך הספיק זה

 תדע שעה שתוך
 שכריס־ כולה אילת

 ל־ עומדת קילר טין
■ו3 י אורחת־כבוד היות

ה־ עתתאים בעירם.
 יותר להם למסור ויקי על ללחוץ חלו

 כל לגבי הסנסציוני. הביקור רקע על פרטים
 שויקי טבעי רק זד, היה אילת תושבי
 זה כריסטין. של ידידיה על נמנה אומנם
לאופיו. התאים

 ביותר הצעיר המנהל ,28ה־ בן ויקי כי
 עד שהיה מי בארץ, א׳ בדרגה מלון של

 ב־ הקבלה על הממונה מספר חודשים לפני
 כ־ רק לא ידוע בטבריה, גלי־כינרת מלון

 ומצבור דינאמי בדרן מצטיין, איש־הארחה
 ידוע הוא באילת מצב־רוח. של בלה בלתי

המקומיים. הזאבים כמלך גם
 ויקי, מספר נשים,״ עם שלי .ההצלחה

 ועל חוצפה על רק ״מבוססת בריטניה, יליד
 ואני 13 בגיל בזה התחלתי דיבור. כושר

פרינ לי יש אבל עכשיו. עד בכך ממשיך
 גברת עם מתחיל לא אני לעולם אחד: ציפ

 להוכיח כדי רק בעיני, חן מוצאת שאינה
 אחרי רודף אינני דון־ז׳ואן. שאני לעצמי
צריך אשד, אתרי הרודף גבר כל נשים.

 לא הקוסמופוליטית האורות שבעיר מובן
 בצורת ובעיקר הסוגים, מכל פיתויים חסרו

 שרה של פתחה על שרבצו נלהבים מחזרים
 ביותר המפורסמים ממחזריה אחד הרף. ללא
ה של לשעבר בעלה נ׳ראר, ז׳אקי היה

 בחברתה נראה הוא לביא. דליה כוכבת
במכו אותה מוביל כשהוא חודשים במשך

המפוא הבידור למקומות שלו הספורט נית
של ששמעה אלא פאריס. של ביותר רים

 מסע נעצר בו מקום מכל ארצה המגיעות
 את רואה היא ני יהודית מספרת הכלולות,

מאוה הוריה בחלום־ליל־קיץ. כנסיבה עצמה
סמנה. פחות לא החדש בחתן בים

 גם המאושר הזוג יגיע שבקרוב נראה
 סביב נוסף כלולות מסע במיסגרת לישראל,
לבד. הפעם העולם,

ואמה מזרחי יהודית

עציוני שרה

*0 0**₪0^ *0₪*0■ ■ 3 **ו*

 פרט<<ם ח<<ם
בהחלט

 מקביל אות־כבוד איזה בישראל היה אם
 הראשונה הרי הצרפתי, הכבוד לגיון לאות ■

יש יפהפיה היא אותו לקבל צריכה שהיתר,
).23( ;*ציוני שרה צעירה, ראלית ;

 שהיתר, אחרי מיד שנים, שלוש לפני
הבלונ שרה יצאה בתחרות־יופי, מועמדת

 במשלחת כפקידה עבדה שם לצרפת, דית
 אפילו הישראלי. הבטחון משרד של הקניות

 שרה היתד■ חתיכות, העמוס בשאנז־אליזה
 התנועה את כמעט ששיתקה בולטת דמות

 זמן בהרבה צורך היה לא ברחוב. בעברה
אותה. תגלה שפאריס כדי

שנב שעה עולמי לפירסום זכתה היא
כאד־ כרינ׳יט של ככפילתה לשמש חרה
קנ קצר זמן תוך פרטיים. חיים בסרט דו
הצר הקולנוע בממלכת רגל דריסת לה תה

פירסומת. סרטוני עשתה ואף פתית,

התרנגולים חתונת
 טוב לנו ויהיה נהיה בו מקום בכל

אהוב הפועל את ונטה נשב שם
 להקת איש ייני, ליאור פותח כן

 הורה חפר חיים של שירו את התרנגולים,
ב בשיר. רק לא לו קרה זה אבל אהבה.

 אפיקים, קיבוץ בן ליאור, התיישב מציאות
מדרי של הסרחוחת בדירתה כדייר־גוישנה

 והיה ישב הוא פולני. נעמי הלהקה כת
אהוב. הפועל את להטות החל ואז טוב לו

 את בהלם היכה מכן כתוצאה שקרה מה
 פקחו אנשים התל־אביבית. האמנים מושבת
אוז למישמע להאמין סרבו בתמהון, עיניהם
 )26( ליאור נשא השבוע ראשון ביום׳ ניהם:

לאשה. )35( פולני נעמי את
 שמעטים היתה הגדולה לתדהמה הסיבה
ו ליאור בין הקשרים על שידעו האנשים

 עצמם, התרנגולים להקת אנשי אפילו נעמי.
 של במחיצתם שעות במשך יום סדי ששהו

סגיעים. העניינים היכן עד ידעו לא השניים
ה וחברי סודות, בסודי נערכה החתונה י

 בה נכחו אליה. הוזמנו לא עצמם להקה
 אש־ נועה מוזמנים: ארבעה הכל בסך

ה וחברתה ראש־הממשלה של בתו כול,
נעמי, של הממושכים לחיי־הרווקות צמודה

ו זוהר אורי דשא, אכרהם האמרגן
יופיפון. זאב תל־ס איש

 שעה למעשה, החל, השניים בין הרומן
 לקראת התרנגולים ללהקת הצטרף שליאור

 אחרי קצר זמן זה היה השניה. תוכניתה
אפי בת ייני, זמירה מאשתו שהתגרש

 בהצגת לכן קודם הופיע עימה היא, גם קים
 הבדל הקאמרי. בתיאטרון קארגיוז קפיטן
 יוצאת הכוריאוגראפית, לבין בינו השנים

 מושבעת, כרווקה ידועה שהיתר, הצ׳יזבטרון,
הכלו־ טקס למחרת למיכשול. לזוג עמד לא

 ללהקה חזרה כרגיל, להיערך, עמדה לות
 לדירה עלו הלהקה חברי נעמי. של בדירתה

 את שהשמיעו וקלארינם, אקורדיון בליווי
 עימם הביאו מזל־טוב!, — חוסן־כלה מנגינת
 נעמי שושנים. 20 של וזר קוניאק בקבוק
ב שלווה קצר טקס ואחרי עוגות הכינה
 של ביתה את הממלאים החתולים יללות
 ליאור כשהבעל כרגיל, החזרה החלה נעמי,

אשתו. ספי פקודות חבריו, כמו מקבל,

הכלולות כמסיבת משמאל) (שני ייני וחתן (ימין) פולני כלה




