
פצצה
במשפחת

הרבנים
ה אגודת־ישראל, של המנוח למנהיג ש  מ

מ נטווי־קרתא מנהיג של אחיו בלוי, ע
שנח וצנועה, כשרה בת היתד, בלוי, רם

וטוב. גדול לשידוך רב זמן במשך שבה
 היא לפירקה הגיעה כשהיא שכך, כיוון

 המכובדות המשפחות אחת בן עם התחתנה
 זייכלד, צבי עם בירושלים, והעשירות

 בת, יחד הולידו והתורה והכסף והיחוס
 שידוך נחשבה הגן לגיל הגיעה לפני שעוד
 בזמנה, ,שהיתר, מזה וכמה כמה פי גדול
אמה.

 שאיילה, כשהתברר יותר, מאוחר אבל
 ומיוחסת, עשירה רק לא ,והיתד גדלה, הבת,
 מכל חתנים התחילו — יפר,פיה גם אלא.

 פתח על מחזרים מהתפוצות, וגם הארצות
הוריה.
לע החלה ימינו בנות וכדרך גדלה, הבת

 כשהיא בבקרים, בבית־יעקב. כגננת בות
 מקבלים הוריה היו בעבודה, נמצאת היתד,

אותן. וממיינים הצעות־הנשואין, את
לע באוטובוס נסעה כשהבת אחד, ויום
 אותה ושאל צעיר, בחור אליה פנה בודה,

 והיא השעה, מה אותה שאל הוא שאלות.
 מה אותה שאל הוא השעה. מה לו אמרה

 הוא שלומה. מה לו אמרה והיא שלומה,
 ואל שמה, ומה עושה, היא מה אותה שאל

 נפגשו הם ולמחרת לו. ענתה היא זה כל
 ב־ שוב והמשיכו האוטובוס, באותו שוב

והתשובות. השאלות סידרת
לדפ מחוץ כבר נפגשו הם שבוע כעבור

 החליטו הם חודשיים ולפני האוטובוס, נות
להתחתן.
 ההמומה המשפחה ראש על נפל הדבר
 לא בהיר. ביום כרעם הנזעמים, והחתנים

 בכסף, או בתורה גדול היה לא שהבחור רק
 לא המשפחה עיראקי. היה גם שהוא אלא
הזאת. החתונה את להרשות יכלה

 מאוהבים כבר היו והבחורה הבחור אבל
 להינשא, נחושה היתד, והחלטתם בינתיים,

מחיר. בכל לוו, זה
 אלא לנשואין. ונרשמו לרבנות, פנו הם

 קשריה. את בינתיים הפעילה שהמשפחה
 הד את לדחות הרבנות על לחצו הקשרים

ולב לקונן במשפחה החלו ובינתיים שואין,
 ובעיקר הבחורה, על לאיים ובעיקר כות׳

הבחור. על
 פרי. דבר, של בסופו נשאו, האיומים

הב החתונה. תוכנים בוטלה שבועיים לפני
 לבית חזרה והבחורה פיצוי, קיבל חור

הוריה.

ת ש ר ה פ ש ר פ ה ־ ר פ ו ס
 במאי עם מתחתנת שאשתי נכון ״לא

 אנחנו ״ראשית, אשד. חגי אומר אנגלי,״
 עומדים שאנחנו נכון כי אם נשואים. עוד

 נשוי, הוא גם עצמו הבמאי שנית• להתגרש.
 יתגרש לא הוא ילדים, שלושה לו ויש

בגללה.״
פלי יתומה, נערה היתה אלישיב ורה

ואומ ארצה הגיעה היא ממחנות־הריכוז. טה
אל פרידמן שמואל דודה, על-ידי צה

במוסקבה. ישראל שגריר אז שהיה ישיב,
חב כשרונות בה התגלו צעיר בגיל כבר
 כל את סביבה ריכזה היא וספרותיים. רתיים

ובעי בלימודים, הצטיינה היא הכיתה. ילדי
 את סיימה וכשהיא חיבורים, בכתיבת קר

 החלה היא עבודה לגיל והגיעה לימודיה,
בכנסת. ז״ל הדור ככתבת עובדת

המ בבית־הספר עוד שגילתה הכישרונות
לעי כתבה שהיא הכתבות להתגלות. שיכו
רב בסיפוק נתקבלו הכנסת, מיציע תון,

אלישיב ורה
 עצמה היא שני מצד העיתון. עורך על־ידי

חברי־הכנסת. כל על־ידי רב בסיפוק נתקבלה
 נעימה אשת־שיחה צעירה, נאה, היתד, היא

 זקני כל על אהובה היתד, היא וחברותית.
 וביחוד מביניהם, שרבים ואומרים מפא״י,
 כוס על בשיחות הסתפקו לא דיין, משה

 בלהט אחריה חיזרו גם אלא איתה, קפה
עלומים.
 בחור כנסת, באותה עבד, זמן באותו

 איש״ היה הוא גם אשד. חגי בשם צעיר
 של כי אם מצליח, כתב היה הוא גם חברה,
 בכנסת זכה הוא וגם הדור. ולא דבר, עיתון

 חיזרו לא ואחרים דיין כי אם רבה, לאהבה
אחריו.
 חיזר הוא אבל אחריו, חיזר לא איש
 משותפת עבודה של זמן כמה ואחרי אחריה,

התחתנו. ר,ם
 אחד והפך דבר במערכת התקדם אשד חגי

 מהכנסת עברה אשתו ואילו שם, הכוכבים
 משפט בארץ כשנערך אחרים. לאירועים

 של רב מיספר עם התיידדה היא אייכמן,
איתם מבלה והיתר, גרמנים, רובם עיתונאים,

 ביותר הגדול בכל־בו נערך המלחמה אחרי
המ שבוע מייסים, כל־בו ,ברית,ר בארצות׳

 התוצרת כל בין ישראלית. לתוצרת יועד
ה גם אליו נשלחה לכל־בו שנשלחה ז לי  ע
 בושם גבי על מצולמת כשהיא שדה,

השמא עינה על שחורה רתייה עם סברינה,
לית.

 ה־ עם שדה, עליזה עם בקבוקי־הבושם
 גדולה התפעלות עוררו העין, על רתייה

לה מיד דרשו השבוע ומארגני בניו־יורק,
 בלי או הרתייה עם בעצמו, המקור אח ביא

הרתייה.
 נסעד, טיסה, כרטיס קיבלה שדה עליזה

 עצמה. ואת כבודה את שם והציגה לניו־יורק
 היא אותה, ולהעריץ אותה לצלם החלו

 ישראל, ואת סברינה, הבושם את הדגימה
עליה. דיבר הכל־בו וכל דיין משה ואת

 מאז, חודשים ארבעה עברו נגמר. השבוע
 היא בישראל. זכר אין עדיין שדה ולעליזה

בניו־יורק. שם אי נעלמה
עו שהיא ידיעות ארצה הגיעו השבוע

 איי רבלון., ממנהלי אחד עם להתחתן מדת
רבלון? לתמרוקי סברינה מבושם הגיעה היא

הרגילה. בדרך הלכה היא מאוד: פשוט

בארץ. שהותם את להם ומנעימה
 העיתונאים אחד לה הציע מכך כתוצאה

 גרמניה נראית איך ולכתוב לגרמויה לנסוע
 את קיבלה היא פליטה. בעיני היום של

 כתב בתור ללונדון נסע וכשבעלה ההצעה,
 שעורר ספר וכתבה לגרמניה היא נסער, דבר,

הגר בטלביזיה בגרמניה. רבה תשומת־לב
ממש. רעש עורר מנית
 בחוגי בעיקר ידוע אשד חגי היה אז עד
 בן־ הזמנת לפי שכתב, עד ומפא״י, דבר

 לפיו־ שזכה הפרשה על ספרו את גוריון,
לעולם. פורסם שלא למרות ארצית סומת

אשד חגי
 התחילו והשניים ללונדון, אליו באה אשתו
ומסודרים. מאורגנים חיים לחיות
 האמביציות על ויתרה לא אלישיב ורה

 זה, לעומת חיזקה, אבל שלה, הספרותיות
 כל את שלה. החברתיות האמביציות אח
 עכשיו השקיעה בעבודה, פעם שהשקיעה מה

בחיי־החברה.
 אמנים, לסופרים, בית־ועד הפך ביתם

 היא בשבוע פעמים כמה חברה. ונשות אנשי
 מתאסף שהיה מובחר, קהל מזמינה היתד,
 בענייני ודן וויסקי, תה כוסות סביב אצלה

המאה. של ופוליטיקה אמנות
 הדור ענייני על דנים שהיו האמנים בין

 ווסקר. ארנולד המחזאי גם היה בביתה
 מעריכים לא לונדון של האמנות בחוגי
 לפירסומת זכה הוא אך ענק, ככישרון אותו

 צ׳יפס כמו אחדים, מחזות בזכות והצלחה
העונות. וארבעת דבר כל על

 נקשרו אלישיב וורד, וזסקר ארנולד בין
 ובינתיים הדוקים, קשרי־תרבות לאט־לאט

בעלה. לבין בינה הקשרים ונחלשו הלכו
ומתר הולכת שאשתו הרגיש אשד חגי
בעי הוא גם לעסוק והתחיל ממנו, חקת

 רומאנים, כמה ניהל הוא שונים. סוקים
 עיתונאי של אשתו עם השאר בין בילה
 וגם הוא גם החליטו דבר של ובסופו דבר,

ביניהם. הקשרים את לנתק שמוטב אשתו
 והוא ארצה, אשד חגי הגיע לאחרונה

העומ גירושיו על הישראלי לציבור מבשר
בקרוב. להיערך דים

 חברות מיני וכל נגמר, הישראלי השבוע
ול באמריקה להישאר ממנה ביקשו גדולות

 לשפתיים, אודם תמרוקים, בשמים, הדגים
 משפתון לקרם, מקרם וכך, ללילה. קרמים

וב מרבלון, המנהל אל הגיעה היא לשפתון,
 נערת- של נוספת, חתונה תיערך קרוב
 אמריקאי מיליונר עם נוספת, ישראלית זוהר
נוסף.

. נכון האם . ש.

נ  לביא אריק מל מרלמי בנלל ,
 וז־ ויז־ידתו שני, שישיק אשתו, פו9ה

לחברות! אופי, רחל ותיקח
 של- תצייר מקבל אלה בימים

ל וזאת מאשתו, הגט את צפריר מה
 לסרוגיו! ופיוסים מריבות אחר
ל־ זכתה שלא מסויימת, פובבצית *

הצעות
וא1ש

 נתבקש איריס הסרט הסרטת סיוס לכבוד
 הסרט, משחקני אחד ?]ראוה, שמולילן

 הפס־קול. את להקליט כדי בארץ להישאר
 ונתן בדעתו הדבר את שקל היסס, שמולי!ק
 או ג׳וזי, את הנה שמביאים ״או תשובון,:

בלעדיה.״ כאן נשאר לא אני נוסע. שאני
 שבועות. כמה כבר בארץ נמצא שמדליק

 הסרטה כדי תוך רע, לא כאן מבלה הוא
 חדל לא הוא זה עם יחד אבל וצילומים,

 בלונדון, שנשארה ג׳וזי, ידידתו על לדבר
 החלונות להקת בענייני ולטפל להמשיך כדי

הגבוהים.
 פעם מדי מספר הוא בה,״ מאוהב ״אני

 רגיל כל־כן כבר ״אני שומעת, אוזן לכל
 אפילו בלעדיה לחיות יכול לא שאני אליה,

| או הנה, אותה שיביאו או שבועות. כמה

ג׳וזי
 ולא הסרט, לי איכפת ולא ונוסע, קם שאני

 דבר.״ שום לי איכפת
 ג׳וזי עלתה והשבוע נתקבלו, דרישותיו

ארצה. בדרך בלונדון למטוס
 אלא עצמה, את רק לא עימה הביאה היא

 שהותה בזמן מעניינות. בשורות מיני כל
 הגבוהים החלונות להקת קיבלה בלונדון

 בניו־יורק, ולהופיע לבוא מיסחרית הצעה
 נוספת הצעה ועוד כרמון, יונתן עם

מחוף-אל־חוף. הופעות סיבוב לערוך
 שלהקת יודעים לא עדיין המציעים כל

 מי ואין התפרקה, כבר הגבוהים החלונות
שלהט. ההצעות את שיקבל

 ל- תתקבל כלשהו, תפקיד כה עד קבל
 לידי־ שהפכח לאחר השחקנים״ ״בימת

 הכוכבים אחד של השנייה האישית דתו
!זח בתיאטרון


