
ו 0ו1ה ג 5 ו נסיוו ■שואל ובחיות צונח בחיות את תלווהג

ה נ פ ו ת א ר י ב ה. ל נ פ ו א  לביקור ארז אופירה הוזמנה לצרפת, נסיעתה לפני ה
 מתוצרת כחולה צמר חליפת במתנה לה ניתנה שס אסקו, ניריגה לדברי בבית־מסחד

 הכללי במיפגש החדישה הישראלית האופנה את ארז אופירה תייצג זו בחליפה אלד.
תמימים. שבועות שלושה ויימשך בצרפת, בקרוב יפתח אשר העמים, כל בנות של

ל טיי ק 11 קנ
 הצרפתי הנוער בחירת ביקור של הראשון השבוע
 בלויית הארץ. ולהכרת לטיולים כולו הוקדש בישראל
 הצרפתיה נמוז תרז פגשה ׳,56 צברית ארז, אופירה

 היא והגילים. העדות השכבות, מכל הארץ בני את
 לראשונה ראתה בקיבוצים, ביקרה עבריים, שירים למדה
 לראשונה אכלה גמל, על לראשונה רפבה בננות, מטע
טרייה. ופיתה חומוס מנת

 צרפת, בדרום רומאן מעיירת מתלמדת אחות תרז,
 בהיותה בי זכרה היא נערותה. מאז בישראל התעניינה

 את הצרפתיים בעתונים קראה בית-ספר, תלמידת עדיין
 תנ״ד פרקי עם יחד העצמאות מלחמת קרבות תיאורי

 עתה הקדומה. במולדתו ישראל עם חיי את שתיארו
 את עיניה במו ולראות ההזדמנות את לנצל ביקשה

 הורי,״ של האורחים ״בחדר אודותם. שקראה המקומות
מעו אבל ישראל מדינת של גדולה מפה ״תליתי סיפרה,

:׳׳ממש בה ואבקר יום שיבוא חלמתי לא לם
 הרשמי לחלק מוקדש היה ביקורה של השני השבוע

מולדתה, נוער •טל רשמית נציגה בהיותה מסעה. של יותר

וא נחת חרז ידידות. *טתי
 שפות בליל ידידותית. חה

מ בין הבנה כאמצעי שמשו

 וישראל. צרפת בחירות לכבוד בישראל הצרפתי השגריר שערך במסיבה שפעו טוב ורצון חיוכים
יהודיתאורנשטיין. השופטים ועדת חברת : במרכז ארז. אופירה עם בעברית משוחח השגריר : בצילום

 מבית- איוניר, יוסף במקצת. קרה להיות עלולה השנה, של זו בעונה אירופה לדרן־. ציוד
נאים. וגם חמים בגזים של במלאי ארז אופירה את צייד תל־אביב, איוניר, המסחר

״במחול נצא ״הבה נמוז תרז !
צה״ל במחנה אי־שס במסיבה, רוקדים

וחייל
בארץ.

 י עיר" ראש אומר ״ !מדמואזל ״בונז׳ור
הצרפתי. הנוער לנציגת לבנון, חיים תל־אביב,

סמל
נציג!

65*הזה העולנז10


