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אנשיםמהשאלה ונעלב ד״ו, משה הביטחון
 כל מעורר כלל בדרך ■
 כריס־ הרוזנת של בארץ ביקור
סע של גל פאודוצ׳י, טינה

 ומסיבות. רכילות חברתית, רה
 בישראל הרוזנת שהתה הפעם
 שאיש מבלי שבועיים כמעט

 לארץ הגיעה היא כך. על ידע
 המילחמה, של השני בשבוע
המנ בעלה, את מלווה כשהיא

 כדין הווארד הפלאסטי תח
 חוג מאנשי לאחד הנחשב ),37(

 ומנתח הבינלאומי, הסילון
 הגבוהה החברה לאנשי פלאסטי

 אצלו ניתוח שכל בניו־יורק,
 בלין דולארים. רבבות עולה
 הדסה לבית־החולים ישר הגיע

ב שם לסייע כדי בירושלים,
 ״זה המילחמה. בנפגעי טיפול

ש מה מכל שונה משהו היה
 בלין. סיפר אליו,״ הורגלתי
טיפל ביום. שעות 12 ״עבדנו

 ואחר־ מקרי־חירום 33ב־ תי
 החיילים לספור. הפסקתי כך
רגי בלתי בצורה אמיצים היו
 זעקה. שמעתי לא מעולם לה.
 שאיבד אחד בחור שם היה

רו בו טיפל ויד• רגליים שתי
אז בתאונה רגל שאיבד פא

תו־ רגל לו ושהותקנה רחית

 אבל שלו, הסגן דרגות את ענד
 סרוג קסקט חבש ראשו על

 בכל אותו שליווה כובע אדום,
ב מרחוק והנראה המילחמות

 הימים באחד צנחנים. כומתת
 שר־החי- את בחזית דידי פגש
 די־ זה ״מה אלץ. יגאל נוך

 חובש ״אתה אלון, תמה די?״
 לו השיב ?״ צנחנים של כובע

 הרי אני הפלא? ״מה דידי:
לצבא.״ שצנח אזרח

 שוב השבוע צהלה אילת 5
 מתיירות בצורת תקופת אחרי

 החלו שבועות, מספר שנמשכה
מס לאילת. תיירים שוב להגיע

ב שהגיעו התיירים של פרם
 כבר הסתכם וביחידים, קבוצות

 החליטו המאורע לכבוד .150ב־
 תיירות וגורמי התיירות משרד
מיו בידור ערב ליזום בעיר

 הוזמנו אילת תיירי כל חד.
 הופיעו שם שולמית גני למלון

או שייקח האמנים בפניהם
 ציפורה הפרברים, פיר,

 ורותי כיבס אדכס אנון־,
ל במקרה שהזדמנו אדגמן,

חיי בפני שהופיעו אחרי עיר,
מה־ לאלה בסביבה. צה״ל לי

 הצילום דוגמנית כיום היאמק־לין ,סטנא[
 ביותר והמצליחה המפורסמת

 חוסמים שהיו האפשריים החסרונות כל לה היו למעשה בבריטניה.
 נפול, חזה בעלת היא להצלחה. הדרך את אחרת דוגמנית כל בפני

 לעמוד יודעת אינה אפילו והיא עבות, וירכיים רחבות מותניים
 בריטי, וקצין מברלין גרמניה של בתם סטאפני, המצלמה. בפני
 שצילם הצלמים לאחד שהרתה לפני פלייבוי במועדון שפנפנה היתה
 דוגמנית־צילום, של בקאריירה החלה הלידה אחרי רק אותה.
טוויגי. לאופות כריאקציה מסבירים אותה מפתיעה, בהצלחה זכתה

ו אזרחים, כי תמיהה הובעה
 של לאירוח זכו בתוכם, הוא

 תע־ של המערבית בגדה צה״ל
 הפ־ אחרי קצר זמן לת־סואץ

 עם לתעלה ״ירדתי סקת־האש.
ל ומתנות סיגריות מלא אוטו

״והמ מזרחי, הסביר חיילים,״
 לחלק כדי המערבי לצד שכתי

שם.״ לחיילים גם השי את
 לראות ניתן חירום בימי 11
ו באמבולנסים, נוהגות נשים

ב המחזיקים לשעבר אלופים
נדי מכונית־אשפה. של הגה
 עתונאי של התופעה יותר רה

או של נהיגה ברשיון המחזיק
 כתב־החוץ בו. נוהג ואף טובוס

 ה־ ועל ידיעות־אחרונות של
 סקנדינביה, במדינות מישמר

 ימות במרבית יושב כהן, עלי
 שבדנמרק. בקופנהגן השנה

 אותו תפסה כיפור יום מילחמת
ומת חפציו את אורז כשהוא

יש כמו אך ליפן. לנסיעה כונן
ל מיהר אחרים רבים ראלים
 התנדב גויים, שלא מכיוון ארץ.
 אחד יום תוך באגד. לעבודה עלי

ש הדני הנהיגה רישיון הומר
ו לאוטובוס נהיגה ברישיון לו

בעבו החל היום למחרת כבר
 זן- הארץ. בכבישי כנהג דתו

 בתור שלו ביותר הגדולה חודיה
 מצליח אני עכשיו ״רק נהג:

לד אפשר אנשים כמה לתפוס
 בו שיש אוטובוס לתוך חוס

מוגבל.״ מקומות מיספר
האמרי הקולנוע כוכבת 11:

 נישאה ),27( ליון, סו קנית
 השלישית. בפעם שעבר בשבוע

ה נערכו אלה שנשואיה אלא
 סי- קנון של הכלא בכית פעם

 שם קולורדו, במדינת טי
 אדאמם גרי לאסיר נישאה

הק הנשואים טכס אחרי ).33(
 הכלא, כתלי בין שנערך צר

 ואילו במוטל לחדרה סו הזרה
 הכלא לתא חזר הטרי בעלה
 של עונש מרצה הוא שם שלו,

 ושוד רצח על מאסר שנות 20
הכי סו .1964 שנת מאז בנק,

 שם כשביקרה בכלא, אותו רה
 השתתפה בטכס מידידיה. אהד

 של החודשים 20 בת בתה גם
קודמים, מנשואים שנולדה סו,

 שהגיעה הראשונה האשה היתהחבקי! דחוה
ברמת־הגולן. צה״ל חיילי את לבדר

 בפניהם השיריון כוחות כאשר המילחמה, של השלישי ביום היה זה
 יכלה לא שדרורה מאחר הסורית. הרמת לעבר קדימה, נעו .הופיעה,
 תשעה במשך המשוריין הכוח עם ברירה בלית נשארה היא לחזור,
 שאימצו הסיירות, אחת חיילי את במיוחד הדאיג היעדרה ימים.
 מיוחד רכב שלחו לבסוף, אותה איתרו כאשר שנים• שש מזה אותה

ביחידתם. להופעה אותה ויביא השיריונאים מידי אותה שייחלץ

 נכונה מהולנד, שבאו תיירים
 כ־ המלונאי נוספת. ׳הפתעה
 גני מלון בעל מזרחי, צלאל

 תייר כל כי הודיע שולמית,
ב הנחה במלונו יקבל מהולנד
 הערכה כאות 50ש/ס של שיעור

 ההולנדים של האוהד יחסם על
לישראל.

להת הפסיק לא הבחור תבת.
 והיה הרגל. פועלת כיצד עניין

 טאנקיסט אחד, חייל עוד שם
לש צריך שהייתי סבור, אני
סי הוא מאצבעותיו. שלוש קם
ביו הגדול התענוג כי לי פר
בפסנתר.״ לנגן הוא בחייו תר

 והסטיריקון המשורר !■
 של אחיינו הוא גפן יהונתן

 לא דיין. משה שר־הביטחון
 הם השניים בין היחסים תמיד

 שבועות רק כך. ביל ידידותיים
 נערכה המילחמה לפני מיספר
 הזמין כאשר ביניהם, סולחה

 אחרים עם יחד גפן, את דיין
 לקבלת־פנים משפחתו, מבני

נד עכשיו אבל בביתו. שערך
 גפן. על כועס שוב שדיין מה

בצנח המשרת גפן, הסיבה:
מבי באחד דיין את פגש נים,

 ניגש בתעלה, האחרונים קוריו
 לי, ״תגיד אותו: ושאל אליו
ה אולי ת  ניצח מי יודע, א

ה לא נרגז דיין במילחמה?״
עורף. לו ופנה שיב

■  מנוסי דירי הפזמונאי ;
 צבאי ככתב במילחמה גויים

מדים, לבש הוא הצפון. בחזית

 ביום שנולד שבועות חמישה בן תינוקקונפיוו גיל
ק״ג, 5,100 של במישקל למילחמת השני

 על־ידי שנערכה בתחרות המילחמה,״ של ביותר הכבד כ״תינוק נבחר
 על־ לאמו שהוגש גאון, יהורם של תקליט — בפרס וזכה צה״ל, גלי
 מילואים, בשירות חייל גיל, של אביו פאר. מני השדרן ידי
האלוף. בבנו לחזות כדי מיוחדת בחופשה החשוב, המאורע בגלל זכה

המיל־ למאמץ חלקו הוא אף תרםהלפוין רפאל
ביו מקורית בצורה כי אם חמתי,

 בקרב גבר כאשר רבה התעניינות עורר המילחמה שערב הלפרין, תר,
 החל אבו־ענתר, הירדני על יכולתך״ כפי ״תפוס בשיטת היאבקות

 מסביר כשהוא השונות, צה״ל יחידות בקרב המילחמה מתחילת סובב
 בהדגמות. הרצאותיו את ומלווה הקאראטה עקרונות את לחיילים

 המוצבים באחד ליום. קאראטה הופעות כתריסר ערך שהוא ימים היו
 הייתי — שבוי הייתי לא ״אם :והעיר בהופעתו מצרי שבוי חזה

 אבל הלפרין. עם להתמודד לשבוי הוצע במקום בו לו.״ מראה
 חזר לקרב, ברצינות מתכונן הלפרין שרפאל השבוי כשראה

השבוי. אמר הביתה,״ בריא לחזור רוצה ״אני מהצעתו. השבוי בו

בי מזרחי בצלאל אגב, >■
 ב־ שהופיעה ידיעה לתקן קש

כאשר שבוע, לפני זה עתון

 בחתונה, השושבינה ושהיתד,
 כלח בשימלת סו הופיעה בה

וכדין. כדת צחורה


