
 "קונטיקי-
 לשמש סוגד־□ ה־ו□

אחרת. בדיר
 זה היה ״קון־טיקי״. אגדת את אופפת קדומים תעלומת

 שהיום במקום שחי עתיק גזע של ואליל מנהיג של שמו
לשמש. סגדו קון־טיקי של אנשיו פת. הוא

לש אנשים סוגדים היום
 את סופגים אחרת. בדרך מש

חו על נותנות-החיים קרניה
 על או שלנו התיכון הים פי

 כזו וסגידה אילת, חולות
 מצמיאה ״עבודה״ היא

מאד!
 אותך שירענן דבר אץ

 הקוק־ ״קונטיקי״. כוס כמו
הקיץ.כמש של הצונן טייל

 קרח, כתוספת תמיד נקי, קה
 לימונדה עם ״קונטיקי״ —

 סודה ספרייט, כקרח, קרח
טוניק. מי או

 תערובת — ״קונטיקי״
 יחיד טעם בעלת אקסוטית

ומכי בהולנד מיוצרת כמינו
טריים. פירות ומיצי ג׳ין לה

תוסס ״קונטיקי״
■׳קונטי־ קטנות כוסיות 2
 רום קטנות כוסיות 2 ;קי״

 מיץ קטנה כוסית 1 לבן;
לימונדה. ;תפוזים
 ה״קונטיקי״, את נער

 בכלי■ קרח עם והמיץ הרום
 קוקטילים, לעירבוב מיוחד

 וקרר מכסה בעל מיכל כל או
 כלי במהירות החומרים את

 לתוך סנן המשקה. את לדלל
 טרי קרח קוביות הוסף כוס,

עשה הטעם. לפי לימונדה

 והושב תפח בפרוסת חתך
כקי הכוס שלי על אותה
משובב. שוט

הקיץ של הצונן הקוקטייל

רוסי ״קונטיקי״
״קונטי־ קטנות כוסיות 2
 ;וודקה קטנה כוסית 1 ;קי״

אייל. ג׳ינג׳ר
וה ה״קונטיקי״ את נער
 לתוך סנן קרח. עם וודקה

 קרח קוביות הוסף כוס,
 הטעם,וק־ אייללפי וגיינג׳ר

 בגבעול הקוקטייל את שט
טרי. מנתה

במדינה
ריעות

המקשקשת הזמרת
 חשפה ב״מעריב״ אישי בטור

 את חזה עוברה הזמרת
הלאומנית. עולמה השקפת

 לא השישי יום של מעריב קוראי
 לתת העורכים מצאו טעם מה הבינו

 טור חזה עופרה הפופולארית לזמרת
 שר־האוצר אשת של לצידם אישי,
 ביטון ארז המשורר ארידור, אביבה

 שהשנה חזה, שריד. יוסי העבודה וח״כ
 הזמר בתחרות ישראל נציגת היתה

 הביעה לא אירוויזיון, האירופית
 ומדיניות. חברה בענייני ריעות מעולם

חדשה. בשורה על העידו לא שילה גם
 האישי בטור מהשק יצא המרצע

 השישי ביום שפורסם חזה, של השני
הימני. בצהרון שעבר

 אותה, אספה שחזה נערה, של מפיה
 הדברים נאמרו במכוניתה, כביכול,
 את כולם. אלי, נטפלים ״כולם הבאים:

 הים... בשפת ברחוב... יודעת...
 בסך אני מה באוטובוס... בקולנוע...

 כבר יודעת, את בשישית... ילדה הכל?
גם כמוני חופשי. להסתובב אי־אפשר

חזה זמרת
מטרידים הערבים

טען משלם,״ ואודי דופק ..יוסי
בית־ של צו והשיג ד״ן אוד׳

תת־אלוף על שאסר הרבני הדיו
בנהלל דייו לבית להיכנס בן־חנן יוסי

 דיין אודי
מקובלות בגידות
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 לתלמידותי
הצמרת דוגמניות

 חוה * בן־עמי תמי * דמיר שרית
 אילנה * מארש שרונה * לוי

 נעמי * מאיירס אביבה * שושן
 גילת * אלטמן עירית * סלפן

 אהובה * ארדיטי יהודית * מסיקה
 ליליאן ז=י זוהר אורנה * גרוס

שכטר טלי * בש מלי * קאפון

ברכות*
המוצלחת ׳להשתתבותכם

ה*שראל* האופנה בשבוע

לדוגמנות ממורתכם

פלטשר לאה

דיין בנית  רק אנחנו הים. בשפת שלי. החברות
 אם ואפילו למים נכנסות מגיעות,
 מייד מהכיתה בנים איתנו נמצאים
 מושיטים טיפוסים, מיני כל מופיעים
 שלנו החבר׳ה ניסו יומיים לפני ידיים...
סכינים. שלפו והם אותם לסלק
 לכל חבורות־חבורות, הולכים הם
 רואים מקום בכל מקום. ובכל מקום
 לא אחד ואף אותם. ומרגישים אותם
זה! על מדבר לא אחד אף זה. על מדבר

 זאת? כל העושים האלמונים מיהם
 עליה שכותבת כפי הצעירה, אומרת

 מרפיח מעזה, צעירים אלה חזה:
ערבים. — בקיצור אחרים. ומכפרים

 אפילו חזה הכתבה. מסתיימת גם כך
 מדיברי להסתייג דעתה על מעלה לא

שהד כפי האלמונית. הטרמפיסטית
 סומכת חזה בעיתון, מובאים ברים

ידיה. את עליהם
 אלה לדברים אך דבר. למדה לא

 בחייה הקשור אחר, היבט גם יש
חזה. של האישיים

 ערות בני שדווקא נטען אחת לא
 ולשלום להבנה הגשר ראש הם המיזרח

 חזה ובשטחים. בישראל הערבים עם
 מרובת למישפחה בת שהיא עצמה,
 שזכתה התיקווה, משכונת ילדים

 היתה ובמעמד, בכסף בכבוד, בהכרה,
 הישראלי־הספרדי את לייצג אמורה
לשלום. ידו מושיט שגם החדש,

 במשך התחמקה היא אלגנטי באופן
 על דיעה ולהביע מלטפל שנים

 סדר־יומה שעל המרכזיים הנושאים
 לאמרגנה צמודה כשהיא המדינה. של

 שגילה אלוני, בצלאל האישי, ולסוכנה
 כל את הקדישה היא עליה, ושמר אותה
ולהופעות. להקלטות זמנה

 הזדמנות בכל שטען זה היה אלוני
 מוצאה. בגלל מקופחת שלו שהתגלית

 את פרצה היא האחרונות בשנים רק
העדתית. השירה מיסגרת

 דבר. אותה לימד לא האישי גורלה
 מכובדת אכסניה מצאה גם היא עכשיו

 החד־ עולמה השקפת לפירסום
מימדית.

 התמונה את זוכר כולו עולם ן*
 נראה שבה ששת־הימים, ממלחמת 1 1

 רוחץ בן־חנן יוסי הישראלי החייל
 מעל מניף כשהוא בתעלת־סואץ,

קלציניקוב. רובה לראשו
 הצליחו לא המצרים הצלפים

 למים. מלרדת החייל את אז להרתיע
 כוחות נגדו התייצבו השבוע

 של דרכו את לחסום שניסו ישראליים,
 בנהלל. אשה של ביתה אל בן־חנן יוסי
 שנה 16 לפני המצרים שנכשלו וכפי

 השבוע רשמו כך אותו, מלהרתיע
 למנוע שאפשר שחשבו אותם מפלה

 דיין, בבית ללון בן־חנן יוסי מתת־אלוף
אודי. של אשתו טליה, של בחברתה

 הזכות על בחירוף־נפש נלחם בן־חנן
 בבית בארון־הבגדים מדיו את לתלות

 את לפשוט שיוכל כדי בנהלל. דיין
 טליה מתגוררות שבו זה, בבית מדיו
 של שופטים שלושה הוזעקו ובתה, דיין

 שהתכנס העליון, בית־המישפט
כבית־דין־גבוה־לצדק.

 התלהב לא החוקי בעל־הבית
 את לארח ריין טליה של מהרעיון

בביתם. הבכיר הקצין
 הרבני מבית־הדין שביקש לפני עוד
 יוסי של כניסתו את שימנע צו בחיפה
 לנעמי דיין אודי אמר הבית, אל בן־חנן
 ״בגדתי ):2364 הזה (העולם אדווה

 מהנורמות חרגו שלא בגידות באשתי
 בנהלל גר לא אני במדינה. המקובלות

 שטליה אחרי חודשים, שישה מזה
 הביתה, להיכנס אוכל שלא צו הוציאה
 את עזבתי לילדים. מזיק שאני בטענה

 אחותי של בביתה לגור ועברתי הבית
בעין־הוד. יעל

נודע בעין־הוד גרתי שבה ״בתקופה

 יוסי תת־אלוף עם מתרועעת שטליה לי
 בבית אצלי ישן שהוא לי נודע בן־חנן.
 לשופט קובלנה שלחתי בנהלל,

 חיים לשעבר, העליון בית־המישפט
 טענתי טליה. ובין ביני בורר שהיה כהן,

 זאת הבית, בהוצאות עדיין נושא שאני
 של האירוח את מממן שאני אומרת
 מין איזה עצמי את שאלתי בן־חנן.
 משלם? ואודי דופק שיוסי זה, סידור

 בו־חנן ויוסי לבית מחוץ נשארתי אני
הבית?' בתוך נשאר

 דיין משה של ״לאזכרה אודי: סיפר
 עד ברחנו את לגרור טליה הצליחה
 שמורות שהיו הראשונות, לשורות

 אשתו־ אהרונה, לבני־המישפחה.
 ואני הילדים אסי, אחי של לשעבר
 של בעיה היתה כי בחוץ עמדנו

 שם ישב זאת, לעומת ברחנו, מקומות.
בניחותא.״

 ברח׳ מתגורר שהוא מודה דיין אודי
 חברתו עם בתל״אביב 213 בן־יהודה

 שאשתו מסכים אינו אף ויסמן, עדנה
 עזרתם את ביקש אודי חברה. את תארח

 היססו לא הם הרבנים. הדיינים של
 אינו שהחוק למרות יד, לו והושיטו

 ביוני כאלה. סמכויות להם מעניק
 לבן־חנן הרבניים הדיינים הורו השנה

 טליה של לביתה מלהיכנס להימנע
דיין.

 לבג״ץ. עתירה הגישה דיין טליה
 פרקליטה, של באמצעותו מבקשת היא

 על צו בר־שילטון, מנשה עורך־הדץ
 ונגד בחיפה הרבני בית״הדין נגד תנאי
דיין. אהוד

 בי בגד ״הוא טליה: אמרה אודי, על
 בחורה כל ועם נפשו שחשקה אימת בל

כילכל לא הוא בדרכו. ניקרתה אשר

|


