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החב״דגיק ד<ין

 את עצמם על נטלו בירושלים נטורי־קרתא
ב הציונות. מפני ממשלת־צרפת, על ההגנה
זוע הם ירושלים בחוצות שהודבקו כרוזים

 ו־ הכופרים הציונים נגד מוחים! ״אנו קים:
 ממשלת- נגד התקפה שהרימו עיתונאיהס,

 וחושן נאמר: זה כגון על ומנהיגה. צרפת
 רשעים. של מעשיהם אלו תהום, פני על

 לא אלה ציונים כי הידוע את העולם כל ידע
יצי והקב״ה ישראל, עוכרי אלא הם, ישראל

 שזכה הזאת, ההגנה פשר מה מידם.״ לנו
 מידי דה־גול, שארד צרפת, נשיא לה

בירו החרדים הסבירו דווקא? נטורי־קרתא
 מנהיג כלוי, עמרם ר׳ של אשתו שלים:

 כן־דויד, רות הגיורת היא נטורי־קרתא,
ה חטיפת בפרשת המרכזיות הדמויות אחת
 התגיירותה לפני שוחמבר. ׳ה יופל ילד

נז ועתה אדוקה, קאתולית צרפתיה הייתה
 עמה־ על להגן ויצאה הצרפתי במוצאה כרה

 המייחס הייחוס נמצא סוף־סוף # לשעבר.
 לחסידי־חב״ד. דיין, משה שר־הביטחון, את

 זליג יהושוע הרב פרדם־חנה, של רבה
 מצד דיין של אב־סבו כי גילה דיסקין,

ש זטולובסקי, עמנואל הרב היה אמו
 היה וחתנו הלמיזאב, העיר של כרבה כיהן
 שהיה נכוטובסקי, זאב יחיאל הרב

ה לאדמו״ר ביותר המקורבים החסידים מן
 הפולני הבמאי * שושלת־חב״ד. של שלישי
ה הנימנה פולנסקי, במים) (סכין רומן

 בקאן, פסטיבאל־הסרטים שופטי על שנה
ה מוצאו את הפסטיבאל במיסדרונות גילה

ה על האחרונה הבדיחה את בספרו יהודי,
 יתן מתי דה־גול את ״שאלו דה־גול: גנרל
,ש ענה: ודה־גול לישראל, מיראז׳ים שוב

 ואת קאן את לצרפתים היהודים יחזירו קודם
• דוביל׳.״

הכותל •
ב נעשה הדבר מחדש. ניבנה המערבי
 הכותל דגם שבהוליבוד. יוניברסל אולפני
 הוצג והוא ובאיזוב בעשבים אפילו מקושט
 לוס־ ליהודי יום־העצמאות במסיבת לראזזה
 מקהלת־ילדים של מסכת נערכה בה אנג׳לס,

 לא ניצחה עליה המקומית, הישיבה מתלמידי
 מלכת־ לשעבר גור, עליזה מאשר פחות
ישראל. של היופי

בישר ביותר הפופולאריות הזמרות אחת
 סנד־ אולה הדנית הזמרת היא כיום אל
המכשי לתיאולוגיה, סטודנטית שהיא ג,3

 כוהנת־דת. של תפקיד לקראת עצמה את רה
פרוטס היא בעברית, ושרה הדוברת אולה,

 התפקיד אין כן ומשום דתה, לפי טאנטית
 פעילויות ממנה מונע מתכוננת, היא אליו

 ידידיה כל את אולה הפתיעה השבוע אחרות.
ל ליהפך משאלתה את במניעה הישראליים

 אולר, כשנשאלה ישראליים. בסרטים שחקנית
 בסצינות־עירום גם להצטלם מוכנה תהיה אם

 עניין זה ״העירום השיבה: האמנות״, ״למען
 מצ׳כיה, הבמאי־העולה • אלוהים.״ לבין ביני

ה לתעשיית שהעניק פרישטאט, פיטר
ה מכישלונותיה שניים הישראלית סרטים

 — לרצח והמניע סבינה — מונומנטאליים
ב לעבודה התקבל כי לחבריו בגאוזה סיפר

 בבירה, מיצעד־צה״ל בעת הכללית. טלביזיה
 לראותו ידידים אותם יכלו העצמאות, ביום

 שמתפקידו כעוזר־צלם, מועסק הוא בפעולה:
 ״אין המצלמה. לפני והודעות שלטים להחזיק

 לפחות ״עכשיו מידידיו, אחד אמר דבר,״
 אבל — סרטים עושים איך ללמוד יוכל

הצ הישראלי הסופר • ההתחלה.״ מן
 באנגליה, עתה שוהה מטמור יורם עיר
 כדי שונים, בעיסוקים עוסק הוא שם

 מלחמת־ על ספר לכתיבת להתמסר שיוכל
 ידועה בריטית שהוצאת־ספרים השיחרור,

 בבריטניה ששהו ישראלים אצלו. הזמינה
 יורם, משמש עיסוקיו שאר שבין מספרים
 מט■ ר,טי אצל כבייבי־סיטר גם לפעמים,

עם בינתיים שהתחתנה לשעבר, אשתו מור,

והעירום אולה

...
ביש ביותר המפורסמת דוגמנית־הצמרת

 עומדת לפיתת, ליאורה כיום, ראל
ה היא קולנועית: בקאריירה להתחיל

הבטו מועמדת
לתפ ביותר חה
הרא הנשי קיד
סור־ בסרט שי

ש הגדול, מללו
צי על העבודה

ב יחלו לומיו
בס שבוע. עוד
על־ המופק רט,
 אברהם ידי

דשא, (,פשנל׳)
 ליאורה תצטרך

 של תפקיד לגלם
 ספרדיה צעירה ליאורה

תל־ מפרבר־עוני
בא אינטימי סיפור זה • אביבי.

בחדר־המי־ הנמצא הגבר מי : מת
 אלמגור, גילה השחקנים של טות

 ? אגמון יעקוב האמרגן בעלה, מלבד
 ארגם־ הד״ר זהו השבוע. נתגלה הסוד
ש הקובני המהפכן גאוורה, צ׳ה טו

 של לגיבורם מאז הפך בבוליביה, נהרג
 של תמונתו בעולם. החדש השמאל אנשי

למיט מעל גם לאחרונה תלוייה גאוזרה
 משה שר־הביטחון • גילה. של תה

ש במה כצייתן דודקא ידוע אינו דיין
 דיין ביקר השבוע, להוראות־רופאיו. נוגע

 התל־אביבית, בקרייה צבאית במרפאה
 הטיפול בתום בשיניו. טיפול לקבל כדי

 ולא לאכול ״לא רופא־השיניים לו הורה
 לאחר שעה חצי אולם שעתיים.״ לשתות

 בקפה עוגה זולל דיין נראה כבר מכן
 נערת־הדיסקו־ • ידידה. בחברת הרלי,
 יהד לשעבר, מלכת־היופי וסגנית טקים
 בעל מישהו סוף־סוף תפסה פרי, דית
 מהופעו־ לאחרונה שפרשה יהודית, שם.
של הישראלי המיוסיקול במיסגרת תיה

 בניו־ לאחרונה נראית כרמון, יונתן
 השחקן של בחברתו מבלה כשהיא יורק

 המככב פיני, אלברט הידוע, הבריטי
 בברודביי. המצליחים המחזות באחד כיום
 הישראלית של ידידה בשעתו היה פיני

ה־ בחוגי המוכרת כן־קיקי, מיקי

 אחת היתד, ואשר ברודביי של בוהימה
יהו של ביותר האינטימיות מחברותיה

 אירגנה עתה ובחו״ל. בארץ פרי דית
 יהודית. לבין פיני בין הידידות את מיקי

 תל־ של המושבעים הרווקים אחד #
 מפעילי־ לשעבר רז, נחום הוא אביב
 על נימנה ביג׳י, של ואיש־סודו רפ״י

מתלח עכשיו חדרה. נייר מיפעלי עובדי
מת רודקותו תקופת סוף כי שנראה שים

 עם ברצינות יוצא 32ה־ בן נחום קרב:
 כי ומנבאים, אוריין, זוהר השדרנית
 • חתונה. תצא עוד הזאת מהיציאה

 גם העוסק התל־אביב, נער־השעשועים
 עם יוצא אינו בן*אב, דני באמרגנות,

 מלכת־יופי או כוכבת שהתואר נערות
המחו בפתיחה אולם אליהן. נלווה אינו
 השבוע, מאנדיס, הדיסקוטק של דשת
פקי רק שהיא נערה בחברת דני נראה

 ב־ במשרד־השיכון לטלפונים העונה דה
הת נאווה. לשם גם ועונה — תל־אביב

 כוכבת־ יותר נראית ״נאווה דני: גונן
 • האמיתיות!״ הכוכבות מכל קולנוע

 נצמדת שלגי ג׳ודי הצעירה הכוכבנית
 אכרמו־ דני בשם לצעיר לאחרונה

 הדורה מוסטאנג מכונית בעל כיץ׳
 מונאקו של קונסול־כבוד שהוא ואבא

 שבעת־ אינה שג׳ודי נראה אבל בישראל.
 מרשה אינו שידידה מתלוננת היא רצון.

 — קצרצרות בשמלות־מיני ללכת לה
 של בנסיכותה כנראה, מקובל, שאינו דבר

 נערי־ של חדש דור • קלי. גרייס
 בין בדיסקוטקים. בהצלחה זוכה זוהר

 וגבה־ שחרחר בחור — בהם הבולטים
 חבריו היפה״. ״דידי בשם הנקרא קומה
 נראות שבזרועותיו לעובדה לב שמו

הצייר של ידידותיו שהיו רבות נערות
מקוב. יורם

פוע התעלומה
 כשהתברר נחה,

 הוא שרידי
 של הצעיר אתיו
 היפה־ • יורם.
 הירושלמית פיה

 מתי־ זהבה
ס הש חזרה א
לא־ לארץ, בוע

וזוהרת
ה של המחודשת לפתיחה הגיעה מנדי
 לבנה בשמלת לבושה כשהיא שלה דיסקוטק

ו קצרה, נערית בתסרוקת מסורקת ארוכה,
 ההשערה את שהעלה דבר מתמיד, יותר יפה

 לא היא נכון. היה הפלתה על שהסיפור
 בחודש הנמצאת אשה כמו כלל נראתה

להריונה. החמישי
 והתפלאו, והתפעלו עליה הסתכלו כולם

 לא דופן. יוצאת נשארה אחת אשה ורק
להיפן. אלא התפעלה, לא ׳שהיא רק

 צעקה היא שכמותך׳״ מלוכלכת ״את,
שבאת! לאיפה מכאן ״תסתלקי מנדי, על

הפתיחה כערב מנדי
הראש על מים דלי

יי׳ י•
 זה מה כמוך! נשים כאן צריכים לא אנחנו
מש יותר זכויות יש לי קונגו? שיקאגו? כאן,
 בארץ גרה אני בקפריסין. ישבתי אני לך!

 אותה?״ מסלקים לא למה שנה! שלושים
 של שכנתה היא שווארץ, אסתר האשה,

 את אוהבת לא היא השניה. מהקומה מנדי
 דיסקוטק פתחה שזו מאז שנים, מזה מנדי

 שהגישה היא היתה זו לחלונה. מתחת
 וגרמה למשטרה, ונשנות חוזרות תלונות
 את כשפתחו עכשיו, הדיסקוטק. לסגירת
 זעמה כל את שפכה היא מחדש, המקויס

נשף־הפתיחה. באי על
ו יהלומים, בענק עדוייה היתה מנדי
לא ״אם למרחוק. נצץ הבלונדי שערה

 התלוננה, והיא בהריון,״ שאני לי מאמינים
 מדוקטור פתק להביא לי כדאי ״אולי

מן, ר פ בכני הפתק) (את אותו ולתלות סו
 שנכנסו האורחים המוני לדיסקוטק.״ סה

 ובהתעניינות. בדאגה אותה סקרו למקום,
 ידיים. לה לחצו ומכובדים צלמים עיתונוגים,

 הסתבר לצאת, החלו כשכולם הערב, בסוף
 צועקת, עדיין השניה מהקומה שוורץ שאסתר
היוצאים. על מים דליי ושופכת

 את הרימה הצלמים, באחד הבחינה היא
 את לאנשים הראתה שלה, כותונת־הלילה

 ״חנה, וצעקה: בתחתוניה, הלבושים אחוריה
 תצלמו! תצלמו! צילוים! לכם הנה תצלמו!

עומדים?״ אתם מה

 יודעי־ באירופה. שבועות 6 בן סיור חר
 — לארץ חזרה שזהבה מתלחשים דבר
 לפני ומשפחתה, מידידיה להיפרד כדי רק

מ לאחד להינשא על־מנת שנית, שתיסע
 לה הממתין ועידת־המיליונרים, אורחי
 מסיבת־פרידה • בארצות־הברית. עכשיו
 ציפורה לזמרת באילת השבוע נערכה
קצ לחופשה אילת את הנוטשת אנוך,

 לה נגמרו במקום, הופעותיה מעומס רה.
 לחופשת־ לצאת נאלצה והיא מיתרי־הקול

 אחת של בעלה • בתל־אביב. מחלה
 קלפן הוא הארץ בנשות היפות

ע. ב ש  להוט היה לא והאיש ייתכן מו
 בשעות כי ידע לו הקלפים, אחר כך כל

עו בקלפים, שקוע הוא בהן הארוכות
בפגי ילדיו, לשלושת אם אשתו, סקת
 היהלוט* אחד עם אינטימיות שות
ם בארץ. הידועים ני

 שמרטף שהוא הילדים, בריטי. סוכן־ביטוח
כמובן. שלו, ילדיו הם שלהם,

השבוע פסוקי
ירו וכובש רצועת־עזה מושל •

גור: מוטה אלוןש־מישנה שלים,
קו אני לא שלום. יהיה אם קובע אני ״לא
 רוצה אני — יהיה אם אבל יהיה. מתי בע

 למאמץ שותפות איזו מרגיש אני אותו. לבצע
מלחמות.״ יותר יפרצו שלא להבטיח הזה,

״לא אלון: יגאל שר־העבודה י•
 אי־פעם ראוייה תהיה תעלת־סואץ אם ידוע

 טובה היא נגד־טנקים כתעלה אבל לשייט.
מאוד.״

23




