
ב בעל היה למי־ברק שהגיע היהודי
 איתו משווייץ. נכסים עתיר גביר, עמיו,
 כמו ממש ויפהפייה, היחידה בתו באה

 י״ח בת רק והנערה באגדות. שמסופר
 עוד ותכולת־עיניים, בהירת־שיער וחצי,

בעצמותינו. הזה כיופי בא לא
הצעירה, לבתו חתן הגביר ויבקש

בז הוא אף וגאון בעיר, הגדולים נים
 החן לנערת ן1כחן נכפר עצמו, כות

ץ.״' שוויי מ והחסד
 ימים, כשבועיים לפני הגביר,־ ויערוך

 את אליה ויזמין ודשנה, גדולה סעודה
 ואת הדיינים, מיבחר ואת הרבנים, פאר
האדמו״רים. קדושת הוד

 כרימון והתכרכמו כסיד החווירו החתן
 משום 1 למה וכל־כך הידיעה. למישמע
מע לכל נוסף הוא, ברודרזון שהגאון

 היהודית, ההלכה ולפי כהן. גם לותיו,
גיורת. לשאת לכהן אסור
מוז מאות של קהל בחוץ ישב וכך

פיש בגעפילטע ליבו את והיטיב מנים

ה ־ברק !7!״7ב טרגדי בני
 השדכנים לו ויציעו והצנועה. החסודה

רב של בניהם את העיר, אברכי ממיטב
 מסלתה אדמו״רים. של ונכדיהם נים

 בני- של קהילת־קודשה של ומשמנה
ברק.
 והאברך ההגון :הזיווג שנמצא עד

הגאו- אחד של בנו ברודרזון, אליהו

ויק במשקה, המסובין כטוב־לב ויהי
 הנכבד הגביר הוא הלא הכלה, אבי רא

ה אבי את משרוייץ, פרידריך יוסף
 למה צדדי, לחדר החתן ואת חתן

עיניים. בארבע שיחה שקורין
 של לאמיתו כי אוזניהם, את ויגלה

 בת אלא מלידה, בתו הנערה אין דבר,
השווייצרי. החוק כדין לו, היא מאומצת

האי שבשעת מאחר היהודי, כדין אך
 קרוב הילדה, הורי הם מי ידע לא מוץ

 גויירה כן ועל יהודים, לא שהיו לוודאי
והרי ליהדות, והוטבלה כהלכה, הפעוטה

כדין. כשרה גיורת הי
ובנו ברודרזון מר של שפניהם אלא,

הבלונ השערות עם עושים מה אלא
י הכחולות והעיניים דיניות
 שלבת־ישראל אומר מי מאידך, אלא
 זהב צבעי להיות יכולים לא כשרה
ו וכחול

וחושבים.

ה התחוללה שבפנים בעוד וטשולנט,
 התעלפה, החתן אם המרטיטה. דרמה

 מראש נקראו, רבנים כמה ליצלן. רחמנא
 לא התנאים דחופה. להתייעצות השולחן,
 הבחין ממושכת, שעה וכעבור הוקראו.

 כשורה, לא שמשהו העולז הקהל גם
החוצה. בעדינות מתנדף והחל

 הקודש קהילת ראשי יושבים עתה
 להתיר, אפשרות ומחפשים וגאוניה,

 בכך בהתחשב הנישואין, את זאת, בכל
 לא הכל, ככלות אחרי היא, שהנערה

 — ספק־גיורת אלא ממש, של גיורת
 להשיאה רשות יש שמא וספק־גיורת,

ז לכהן

 בווילה שם, יהיו צה״ל ותיקי כל
שבו בעוד בצהלה, הפריהרים של הנאה
 ואשתו פריהר יהודה כאשר עיים,

 )22( הקטנה דפנה את ישיאו שולה
 מזאת יותר צה״לית וחתונה שלהם.

נערכה. לא מזמן כבר
 ה■ במילחמת מח״ט היה הכלה אבי

 ישראל בשגרירות צבאי נספח שיחדור,
 וכיום מיל., אלוף־מישנה בוושינגטון,

 אבי בנהריה. מונטנה נייר מפעלי מנהל
עוד הכלה אבי של חבר הוא החתן

צזז־־לית
פרחים חתונת

לצ שניתן כפי בדיוק היתה האווירה
 אהבה ילדי שני של כזו בשימחה פות

 והתיקרות הריצפות הקירות, כל ופרחים.
 אוהל כמו וכרים שטיחים מכוסים היו
על התיקרות. בלי טוב, בדואי. שייך של

- ז׳אק
 עסקו רק שכולם רושם עושה זה כן,

 שבוע וללדת. להתחתן השבוע. בלהתחתן
והרבייה. הפריון

כו לתדהמת — שהתחתנו נוספים שניים
 קתמור ז׳אק הקולנוע במאי היו — לם

טוכמאיר. אן ודוגמנית-העירום
— השניים שניהלו ממושך רומן לאחר

 מאשתו, זה בגלל התגרש שדאק לאחר
 — קתמור הדיח, היפהפייה הדוגמנית

 ־— יובלות יחד חיו ואן שז׳אק לאחר
 אנשים שני כמו — דיוק ליתר בערך, שנה

והתחתנו. קמו הם פתאום — נורמליים
 שני עם פרפקט, מסורתי בטקס ואיך.
 מאיקה לתיגבורת שזכו אמיתיים, רבנים

 פרייר, בוהמיין, צייר, לשעבר ישראלי,
 על שהקפיד מזוקן, תלמיד־ישיבה וכיום

 שום בלי כהלכה, ינוהל פרט שכל כך
פאשלות.

בדירת־ שנערך לטקס, התייצבה הכלה
 בחליפה הזוג, בני מתגוררים בה הגג

 החתן אקסטרה. ונראתה רקומה, לבנה
 אקסטרה, פחות קצת נראה זאת, לעומת
לב הודית וחולצה חדשים הכי לא בג׳ינס

ונה.

ואשתו —

 מלאות וקערות סלסלות היו הריצפה
 סוג. מכל וכיבודים שוקולדות, אגוזים,
אווי וריחני, סמיך עשן מלא היה האוויר

מעודדת. ומוסיקת־פופ צבעונית, רה

 ועיתונאית תיור, אגד ממנהלי נמיר יוסף של בנם — )22( נמיר כשיגאל
 שצילם התמונות את לפתח שלו למעבדה נכנס — נמיר דבורה אחרונות ידיעות
היסטוריה. לעשות הולך שהוא ידע לא הוא יום, באותו

סיום בוקר אותו יגאל צילם בצח״ל, כצלם תפקידו במיסגרת עשה. הוא אבל

היסטורית חתונה
הפר בים מיוחד במשהו להבחין בלי מקצועית, באדישות עבד הוא טירוניות. מחזור
מולו. צופים

 אחת פרצופה הגדול, בים פתאום, גילה הסרטים, את כשפיתח במעבדה, רק
איתה. להתחתן עומד הוא שהשבוע מעניינת, מאוד כדי-כך עד מעניינת. מאוד

 היה הוא בהתחלה לכם. מספרת שאני כמו מהר כל-כך הלך לא זה כמובן,
אותה. לשכנע ולהתחיל ריבק, ריקי ששמה לגלות אותה, לאתר צריך

 של בתו ריקי, ששיכנע. עד שיכנע, שיכנע, מאז, שנים., שלוש לפני היה זה
כן. אמרה בצה״ל כאזרחית כיום העובדת עבודות-עפר קבלן

 יגאל. של הוריו לנישואי 23ה־ השנה ביום בדיוק יתחתנו הם
האלה. הילדים היסטוריה, עושים

הת הישראלית והרוח הקולנוע קהיליית
בי האורחים, מאה מלאה. בנבחרת ייצבה
 עמוס כו־אמוץ, דן קניוק, יורס ניהם

 ברנשטיין, יגאל בהן, אבי קינן,
 מסרטים בתחילה נהנו גרינברג, ודויד
 קיר פיסת על שהוקרנו מצחיקים, ישנים
 להתפלא, כולם חזרו הסרטים ואחרי נקייה.

רו בכלל שנולד האמינו לא בהתחלה איך
 האמינו לא כך אחר לאן. ז׳אק בין מו

 לא כך אחר הלית, את יעזוב שדאק בכלל
 מעמד. יחזיק החדש שהרומן בכלל האמינו

בחתונה. שייגמר בכלל האמינו לא כד אחר
אמונה. חסר דור אח,

 ב- הבריטי, בצבא המשותפים מימיהם
 יגאל עצמו, החתן גם זה. וכל בריגדה,
 קצין — לצה״ל שייך הוא גם שפיר,

בחיל־הים. קבע
 עצמה, הכלה תהיה היחידה החריגה

מ חודשיים לפני שחזרה אזרחית, סתם
 חלונות־ראווה. עיצוב למדה שם לונדון,

דווקא. כן,
לי. מבטיחים יהיה, שזה טקס ואיזה

 דפנה, של אמה עליו כשתנצח פלא, לא
 היפות הנשים לאחת היום עד הנחשבת

 סוג כמארחת ומוכרת צהלה, של ביותר
בוושינג בנושא שלה ההתמחות לאחר א',

טון.
במזל-טוב. אז בקיצור,

רחונה אימס את הובילו הילדים
 שמיל המהומה, לכל האחראי הגיע כאשר
שקט. הכל היה כבר עצמו,

ב אוניה על שמיל את תפסה הלידה
 נסיעה לאחר לארץ בדרכו יוון, סביבות

 ידע שהוא מאחר לאירופה. שבועיים של
 בהיעדרו, לקרות, יכול זה מסוג שמשהו

 בבוקר, השישי ביום בבית, התייצב הוא
 מקרה לכל צהובות, חליפות כשבאמתחתן

 זכר בן לו יש שכבר לגלות כדי רק —
קילו. שני ובמשקל טובה בשעה

 לא מדוע הנרגש שמיל שאל כאשר
אחזו כאשר מייד, לאונייה אליו טילפנו

— ניר

 שמסתובב זה הוא האבא כלל, בדרך
בעצב מעשן חדר־הלידה, לפני במסדרון

 תשבצים. פותר או אצבעות, פוכר נות,
הבן. היה זה הפעם, אבל

ו נחמה של הבכור בנס ),17( ניר
 ביום מאוד, עצבני הסתובב שי, שמואל
 ב־ הביתן במיסדרון האחרון, החמישי

 אחיו את וילדה אמו שכבה שם תל־ד,שומר,
החדש.

 שהשובב מאחר דרמטית, לידה זו היתת
ל ואיים השמיני, בחודש ברחם, התהפך
 בשלום, עברה בסוף אבל בעיות. עשות

לרווחה. נשמו )14( דלית ואחותו וניר

ואמו —

 :החייל אשת ענתה הלידה, צירי בנחמה
 שאתה הרי יודע אתה שמיל, ״תפסיק

לשחות.״ יודע לא
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