
ת ד ק פ מ ת. ה י א ר ו ט ה  וזטןראיי! את מברכת ראשית, ח״ן קצינת גרשונוביץ, שושנה אלוף־סשנה ו
' המפקדת. ציוותה !׳׳ שצריך כמו אותנו ״ושתייצגי בצרפת. בביקורת הצלחה לה ומאחלת בחירתה על אופירה
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ת־.זד*ז הבקת־הנרס חקי ובע

 צח״ל.- של כומתה נמוד תרז של ראשה על מניח נח״ל חייל האורחת... ראש על
קט. לרגע לפחות במדים, עצמה את לואות היא גם רצתה החיילת, באופירה התקנאה היא

ך י י ח ל ה ״ ש י ג  הקוקטייל במסיבת תמונות נמה מנציח כרמל יומן צלם "1 כ
 בארץ, טיולה בשעת האורחת אל נלווה הצלם ז׳ילבר". בישראל, צרפת שגריר בבית
שליו. בתי־הקולנוע מסך על הקרובים בימים שנראהו כרמל. מיומני לאחד חומד הכין

 ז׳ילבד פייר בישראל צרפת שגריר על־ידי נתקבלה
 נציגות שלושת הוזמנו אליה כביתו, קוקטייל כמסיבת

 תל־ עיריית ראש רבים. ציבור ונציגי הישראלי הנוער
 ואילו במשרדו הוא אך אותן אירח לבנון, חיים אביב,
פסח. של כאחרון חגיגי בסדר להשתתף הזמינן צה״ל

 זה, שבוע בסוף פראנם״ ״איר למטוס עלתה כאשר
 רשמים מלאה נמוז תרז היתה ארז, אופירה כלויית

 אמרה נפלאה,״ ארץ היא ״ארצכם כישראל. מכיקורה
 ומתעצמת גדלה ״היא ממנה. להפרד שבאו לעתונאים

 וחזק בריא שלע£ חושבת אני עיין. למראית ממש
 ראיתי אשר את וחזקה. בריאה מולדת ראויה כמוכם

 הערכנו כה, עד בצרפת. גילי כני כל כין אפיץ ושמעתי
 גם לכם נרחש עתה אהדתנו. את רכש ומאבקכם אותכם
כנה.״ ידידות

 הנוער ולמיפגן לפאריס כדרכו המטוס המראת עם
 תמימים, שבועות שלושה שיימשך הגדול, הבינלאומי

 יש (כמטוס) ״שם :במקום שנכח זר עתונאי העיר
צרפתית.״ ואחת צברית אחת נציגות; שתי לבם

 בשי* ארז ה
 שפת-ידיים

העמים. שני

 ספר את ארז ולאיפירה רמתי לעלמה מראה לבנון, חיים תל־אביב, עיריית ראש
במשרדו. להן שנערכה הפנים בקבלת שיק, ארתור הנוזע הצייר ידי מעשה המהודר, האגדה

״׳

ר עי ל העידייה ראש על־ידי מוענק ו
לצרפת. יציאתה לפני ארז, ירה

ה הנספחה נפגשות. וישראל צרפת
יעקבסון. נורית פראנס, איר מנהל תרבותית,


