
המדי החתונה על מקיף דו״ח לי נתן כהן מנחם חבר־הכנסת
 גם כספי, חנה כלתו, לבין העשרים, בן בנו בין שנערכה נית
 אמהות אירגון של פורים ״בנשף נאמר: בדו״ח עשרים. בת היא

 בוזיק־אנד בהגרלה ובלתי בני זכו שעברה, בשנה בנתניה, עובדות
 המסויים במלון בני־הזוג יבלו שלהם הדבש ירח את נתנייתי. במלון
הזה.״
 אליהו שר־המשטרה היו הכלולות, לטקס שבאו השרים בין

 המשטרה, של והמפכ״ל ישעיהו, ישראל שר־הדואר ששון,
קיפל. פינחס

 את איש. אלפים שלושת גם לשרים, מחוץ היו, שלהם בחתונה
 כולם איש. שש־מאות מונה עצמה שהיא המשפחה, הכינה הכיבוד

 ניסים. יצחק הראשון־לציון, עמד לחופה מתחת קשה. עבדו
 בגלל לבוא, היה יכול לא אשכול אשכול. מרים בחתונה היתר,

 כרמל, משה אלון, יגאל שרים: עוד היו הכלכלית. הוועידה
 והיתה קריניצי. ואברהם לוז קדיש וגם שפירא, משה
עשירה. תוכנית

 שרים״ היו דרוזיים. ריקודים רקדו מקוריות בתלבושות דרוזים
 רקדו כורדים סלוניקאיים, סבלים היו ירדן, ממשלת של לשעבר

 ותימנים תורכיים, ריקודים שרקדו תורכים היו כורדיים. ריקודים
 לא פסטיבל, שזה אמר נצר שרגא תימניים. ריקודים שרקדו
חתונה.

 סחזיס להם הביא רקנטי דני מתנות. הרבה כמובן וקיבלו
 דיין משה הקדשה, עם הפלמ״ח, ספר את אלון יגאל לאוכל,

 הרבנים רעייתו, את שלח ראש־הממשלה ממשכבו, חם מיכתב שלח
 קריניצי ואברהם הכנסת, ספר את נתן לוז קדיש כתבי־קודש, נתנו
ציבורית. פעילות שנות חמישים עצמו, על ספר הביא

 של ספרו את ליחידה מחבריו קיבל בצנחנים, סגן שהוא החתן,
 את יקח הוא ובילד. בתינוק טיפול על הפאציפיסט, ספוק, ד״ר

 הס שנים שש יגורו. הם ושם למיצפה־רמון, החתונה לאחר אשתו
הגימנסיה. מאז יחד, הולכים כבר

 ובשבוע השבוע, שנערכו המוצלחות אחת היתד, שלהם החתונה
 של בתו וחתונת בן־גוריון, של נכדתו חתונת נערכת שבו — כזה

פשוט. לא זה — זה מסוג חתונות כמה ועוד לוז, קדיש

כהן וחנה יעקב
 ובאקלאוזה, בורקאס — והבלקאן המיזרח נזהרת על אוכל ״היה

 אמר: לוז וקדיש האב, סיכם פירה,״ עם לבנה תרנגולת היתר, ולא
הכנסת.״ באולם מאשר חברי־כנסת יותר שם ״היו

חו, במשפחת תו,

חתן
או

כתר
 דמעות זלגו למלכת־המים היבחרד, לאחר
 ובפה פפה, אבישג של הצוחקות מעיניה

 לכתבים סיפרה היא חצי־בוכה, חצי־צוחק,
 חוששת היא אבל בכתר, זכתה שאומנם

חבר. שהפסידה
 היא אותי,״ אוהב שהוא יודעת ״אני
 לא הוא ועכשיו ניפלא, בחור ״הוא אמרה,
אעשה?״ אני מה איתי. מדבר
 למדה היא שש־עשרה. בת אז היתד, היא
 המוסד. של ליפו־,פיה ונחשבה הירוק, בכפר

 הכירה היא צפריר, דורון ידידה, את
 והמלך המוסד, של המלך היד, הוא שם.

 בשנייה, האחד כמובן התאהבו והמלכה
 משותף עתיד ותיכננו באגדות, שכתוב כמו

ובקיבוץ. בגרעין
 בשדות. לטייל יוצאים היו הם בערבים
 הביתה, יחד נוסעים היו הם בחופשים

 שום קצת, שיגדלו עד שלפחות ברור והיה
ביניהם. יפריד לא דבר

 מועמדותה את להציג אבישג החליטה ואז
 קשות. פגע זה בחבר מלכת־המים. לתחרות

 אותו לעזוב מתכוננת שהיא מזה הבין הוא
 לעולם ולפנות ללכת, החליטו בה בדרך
 של מלכות־יופי, של זוהר עולם אחר,

 ומי — מישחק או דוגמנות של קאריירה,
מה. עוד של יודע

 או אני או ״תבחרי: לה: אמר הוא
 והלכה בשניהם, רצתה היא התחרות.״
 את קיבלה למלכה, ניבחרה היא לתחרות.

 שהוא לה הוכיח שלה החבר אבל הכתר,
 לה. שנתן האוליטימאטום את לבצע מתכוון

לנפשה. אותה עזב הוא
 עשתה היא ראשה, על היה שהכתר לאחר
חשוב שידידה הבינה חשבון־נפש, לעצמה

ש... נכון האם
ח מבקר מרדמן נחום ר ד״ • א ל
מא רונה ר ברו ת ת-י פו תכי ת — ג בו סי  מ

ת שיו ז אי
ה בעל־סטייקייה, • ה שו עתה ה
-38

 לתת יכול כזה שכתר מה מכל יותר לה
 להוביל יוכל כזה כתר אליו מקום ומכל לה,

אותה.
 חזרה מהראש, הכתר את הורידה היא

 לגרעין לנגב, ירדה בגדי־החאקי, את ולבשה
 והתוצאה: שלה, המחזור עם יחד ציחור,

 לידידה נישאה היא הראשון, ביום השבוע,
 הסבא בבית צנוע, בטקס צפריר, דורון
בני־ר,משפחה. בנוכחות שלה,

פח, רו ק באי חזי רה מ ת די  ב• ח״ן בשדרו
א בח תל״אביב, ת עורך הו ללו חו ת״ בו  מסי

ת שתתפו שי״מפתח בה חד אנ א ם ב  המנגנוני
ם בעי ה הקו ? במדינ

הלי ),33( בן־ארי עודד • מנ  מ
ה לנ ה " ״ שטיין בינ  על״ידי נשלח בארץ, רו

ת אביו הברי ת- שא שלא כדי — לארצו  י
שה ת לא ל ה צעירה דיי עניי !ו

 לשם ניבזית, להיות רוצה לא אני
 גמזו יוסי שאת חושבת אני אבל שינוי,

 על דווקא אותו המכירים אלה כל מעריכים
הלא־נכונים. הדברים
 שלו. כישרון־ד,כתיבה את למשל, קחו,

לו ויש יודעים, כולנו זה את כותב, הוא

ם שני די ע

ם ריי ק מי
 ריבקה׳- של בנח ליבוביץ׳, יונתן

ה מיכאלי, לה הי  ארבעה בן בקרוב י
ם. שי ה מאורע לכבוד חוד תנו, ז ח ת בנר י

מו אה, אביו, א  במזל ליבוביץ׳, יורם ו
בל טוב, ר רעש, ללא בכלל א ק עי ה  — ו
קהל. בלי

ם כלו ה תן בכלל יו ח ת ה ת ל דו  ל־ הו
ף עורך־הדיו ס שה, יו קו בן־מנ סי ב מ ל ה ו

ה ק חו ח שם — ר ם לסדר הצלי ה גירו ל
ם שין י אי ק סי כ ם — מ קו מ  ניכשלו בו ב
ו י׳תר בל צי מ א  ט• להתגרש יורם של מ

איו שו ם, נ חיי ר אז ם, ה מי ד קו תו ה ש מא  ו
שונה. הרא

אז, בן, ו א במו שא הו ת י לה א קה׳ ב  רי
ס ק ט תי. רבני ב ד
ה ה ״ז הי ״ בלי בכלל י ם, חי כ מרח נו  א

ה לי ל קה׳ ב באלי, רי וכש השבוע, מי
ה שאלתי ת ת, בבל מי, או א ו ז הי  שני י
ם, שני :ענתה העדי ם ״ שי  ב- שיעברו אנ
קרה ת." בניין ליד מי הרבנו

תי מ ה ו הי ס י ק ט ה ה פ ה, הי ק הז סל  שי
ת הרבה כל-כך רדו בה ט שפחת של מלי  מ

ץ׳-מיכאלי בי בו ד ז לי י מי רי ״ ח ספי גמר א
מר,״ רת ה העו לה עונ קח׳ ב ח רי מינו  ב

ק. רבני ה ב ם לא מו שו א מ ת שהי ב ה  או
ת בל־בך ת, א שום אלא הד  שברבנות מ

ם, לא אי שי ע, מ ת בידו ח — זוגו ס פ  עד מ
שר חוץ — שבועות ו בעומר, בל״ג מא

תר יש אז די יו ם מ כחי ם, נו רני ק ס ב ו
חרבנות. בניין

 הורגים הללו החרוזים אבל כישרון. בטח
אותי.

 שלח אשר חרוזי־ההזמנה חרוזים? איזה
 מה אבל חתונתו. לקראת השבוע, יוסי,

מדברת? אני
בעצמכם: תשפטו
 לחגוג להזמינך הננו / ידידנו ״יקירנו

 במחיצת / ובשימחה בגילה / כלולותינו את
 זה טקס נבשרן, ולפיכך / משפחותינו

 ובגיל טובה בחברותה / תשכח בל / ייערך
 התשיעי הוא הלא \/ תשכ״ח בניסן בי״א /

 / לעת־ערב שמינית בשעה / באפריל
 שמחתנו ואכן / מיראמאר מלון במכמורות

השאר. בין אותך, גם נראה אם / תרב שם
ישעיהו נעמה, היצירה: על חותמים

גמזו. ויוסי
דעתכם? מה
 יצירה שזוהי חושבים עדיין אתם אם אז

 מתחתן. שהוא תדעו בעלמה, סיפרותית
 ישעי־ ישראל של בתו נעמה, עם ועוד

 אם גרושה, ,28ה־ בת שהיא הו־שרעכי,
 ואפילו — וענוגה יפהפיה חמש, בן לילד

ה מעל לה היורדת ארוכה־ארוכה צמה עם
כתף.
 לאדם השראה לתת יכול באמת זה

כישרוגי.
הזאת. בחתונה תקוות תולה גמזו משפחת

 בחיק סיכסוך יש שנים שמונה מאז כי
 אשת־אביו, עם לדבר מסרב יוסי המשפחה:

 לשם העונה והסימפאטית, החורגת אמו
 בביתם ולא בקיבוץ גדל יוסי כי חווה.

 לא גם כך ומשום גמזו, וחווה חיים של
 בנם החורג, אחיו של לבר־מיצווה בא
חיים. ושל חווה של

יפה! לא
 בעיות לו שיש שיוסי, להבין אפשר אז

 גם שידעה היפה, בנעמה התאהב משפחתיות,
 עוד להבין ואפשר צרות־משפחה. היא

 החותם גמזו, חיים יוסי, של שאביו יותר
שלמש רוצה ח״ג, באותיות גמיזותיו על

 תשוב ושהיא משותף חג באמת יהיה פחה
מאוחדת. משפחה להיות
 לחתונה בכליון־עיניים חיכה הוא לכן
 המצומצם בחוג תיערך היא ולכן הזאת.

ה ישעיהו משפחת המשפחות, שתי של
 ביחד, יחגגו וכולם גמזו, ומשפחת תימנית

יוסי. עם חווה אפילו

פפה אבישג

ניוושלם הנאה לשנה
 ה־ את יגידו השולחן, ליד סדר, בכל כמו הקרוב, בסדר ישבו בית־ישראל משפחות כל
יותר. תזלול וגם יותר תשיר יותר, שתשב מוזרה, אחת משפחה יש אבל ויזללו. הגדה

 זרים על־ידי שהוסרט הכי־ישראלי הסרט מוסרט בו המקום זהו כי דווקא. באוסטריה,
המתורגמן. ;בחו״ל,

 אורי בניהם. שלושת ואיתה גליה, אשתו תשב לצידו טופול. חיים יהיה עורך־הסדר
 ואילו לשאול; יודע שאינו זה את — גפן מנחם הצייר החכם; את ייצגו ובתם אשתו לוי,

 הסתם מן תייצג סאליכאן, ון׳ג האירי בעלה עם מלונדון במיוחד שתגיע לביא, דליה
התם. את

י לא אפילו איש, ייצג לא הרשע את נ  רשעים אין כי הוא: אף נוכח שיהיה ?]יי, ד
שכזאת. בחבורה לא ובוודאי בליל־הסדר, בבית־ישראל,


