
 מאות את סוקרים לוין ועידית ג׳יבלי, יצחקהשגחה גיבורי
 ושואיוזס לרגל שנערכה לחגיגה שבאו האורחים

בסביון. לרנר אלק וד״ר דליה של בווילה דשא, דונאם ארבעה של שטח על

ר י2ש ב ״  ג׳יבליג
הגדול

 ליד זה (יצחק) הקטן וג׳יבלי (בנימין)
החמי בשנות בצה״ל שירתו שניהם זה.

 כסמל והשני אמ״ן כראש הראשון שים.
ה בשבי שנפל וסו, הקומנדו ביחידת
לגבול. מעבר פעולה בעת ירדנים

משוחזרת חונה
 כתובה הקריאו היתולי. נשואים טקס חבריהם
ב נר עם ניצבת והכלה, החתן בין באמצע,

 לו מתחת
נשואיהם.

הגיבו
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 בחברת למסיבה שהופיעה 2 • -111 י
 לזהיבת חסידוף. דני הצעיר העסקים איש

למ שהזדמנו משנתונה נוספות ולצעירות
דבר. שום השמות רוב אמרו לא סיבה,

 ד.ימיפ, מאותם וחבריו הטובים מידידיו
ה במשק מפתח בעמדות כיום נמצאים
 שהחבורה הסיבה אולי היתד, זו ישראלי.
ב האחרון השישי ביום שנהרה העליזה,

 דליה של המקסימה לווילה ארוכה שיירה
 ׳• יותר דמתה בסביון, לרנר אלק והד״ר
ל מאשר וכספים, אילי־הון של חבורה
 בהם למצוא היה אפשר לוחמים. חבורת

 כמו בינלאומי, בקנה־מידה מיליונרים כמה
 היה אפשר זקס. סם או ריקלים משולם
 הוא הלוא הגדול, ג׳יבלי את שם לפגוש
 ומנהל שמן מנכ״ל כיום ג׳יבלי בנימין

 מנכ״ל עמית, מאיר את או מכון־הייצוא,
 לשעבר בכירים קצינים שם היו כיום. כור

 בעשיית בזה זה כיום המתחרים בצה״ל,
 הרגיש שביניהם הפרטי, במשק כספים

 בר־לב חיים המיסחר־וד,תעשיה שד ודאי
התעשיינים. אצל בבית, כמו

 ידידים חברים, סתם גם היו ומלבדם
 בשירות או הציבורי במשק שכירים בנפש,

על מגשר המשותף העבר שרק המדינה,
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 בסביון ביתה את שהעמידה היא לארץ, אותו והעלתה לרנר אלק הד״ר הבריטי העסקים
הכיבוד. את שאירגן צרפתי, (״מנטש״) מרדכי נראה (בתמונה) לידה ג׳יבלי. הזוג לחגיגת

בצד,״ל, שלהם הטרגיים כימים מר ף*
 את הדרכים בצידי אבוקות־אש סימנו ^

ה בימים כמו המיפגש. מקום אל הדרך
 אותו. שהחמיץ אחד אפילו היה לא טובים׳
 רב־אלוף (כולל ומטה אלוף מדרגת קצינים

 להשתתף באו לנשק, וחברים אחד) מיל.
 ג׳יבלי. יצחק (מיל.) סמל של בשימחתו

 ערך שום היה לא הימים, באותם וכמו
 רעים, פגישת היתד, הפגישה לדרגות.
התגמול. פעולות דור בני של מיפגשם

 המיפגש, נערך בד, והצורה המקום אבל
 ישראל מדינת עברה אותה הדרך את סימלו

מיפגשים היו פעם האחרונות. השנים 20ב־

1 של בווילה מפלסטיק, מדורה סביב
 ואקזוטיים, נידחים במקומות נערכים כאלה

 של בחוותו כוכב־הרוח, פיסגת על כמו
 הירדן. עמק אל המשקיפה הר־ציון מאיר
 למיפגשים נוהרים המשתתפים היו פעם
 מרוחקות מיחידות הארץ, קצות מכל אלה
 פעם הגבול. על ישוב ומנקודות צד,״ל של
 אינסופית בשירה חולפים כאלה ערבים היו
עלי צ׳יזבטים בסיפורי המדורה, מול אל

ו מתיחות של שפע תוך ומעשיות, לות
שימושיות. מהתלות
זה. מכל זכר נותר לא הפעם

 של נשואיו נתנו למיפגש העילה את
 101 הקומנדו יחידת איש ג׳יבלי, יצחק

 ג׳יבלי הצנחנים. מלוחמי ואחר־כך לשעבר,
 פצוע נפל כאשר סמל בדרגת שהיה —

 מפעולת הנסיגה בשלב הירדנים, בשבי
ה בשנות התגמול מפעולות אחת עזון,

כמה אבל באגד. נהג כיום הוא — חמישים

 ב חבריהם לבין בינם והכלכלי החברתי הפער
ע להם״. ״שהלך
ש ד,ע- לרנד, אלק הד״ר ובעלה, פן דליה

 נ׳ המיפגש. לצרכי שלהם הוילה את מידו
 ש הבתים אחד זהו המופגנת, פשטותו למרות

 מ שטח על בישראל. ביותר האקסלוסיביים
 0 שלימה, נח״ל להיאחזות כלל בדרך הניתן
 של תיכנונו פרי מרשים, לבן בית ניצב

ונ כולו טובל אלכסנדרוני, אמנון האדריכל

החוק מול עמית
כו כל את לגיים נאלץ כור, מנכ״ל וכיום חון
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