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מזרחי תנועה
 נראה למעלה משמאל המזרח.

הכינרת. שלחוף גינוסר קיבוץ של האקליפטוסים בחורשת שנערכה לחופה, מתחת הכוס את

ן  עיריית ראש זועבי, אל אל־דין וסייף אלון יגאל ן
|  כמינהג זה, לקראת זה זרועות פורשיס נצרת, |

לנפץ כיצד הכיפה, חבוש יפתח, בנו את מנחה אלון יגאל

״המישמר על בחורה לנשק — וטוב בחור ״כל ' .
ת לשבש בשעתו נהגו כן א שיבוש בוצע השבוע הפלמ״ח. שיר של תוכנו א מ ס  הסי

ת לחתונה שהזדמן וטוב בחור כל למעשה. הלכה הפלמ״ח שיר של  שנערכה ההמוני
טוס בחורשת  יגאל ראש־הממשלה טגן את — לנשק מיהר גינוסר, קיבוץ של האקליפ

 הנשיקות סוגי בכל אלון יגאל היתנסה ארוכות שעות במשן הבחורות. גם אלון.
בעולם.

ם מספר שבועות לפני שרק אלון,  עמד מבית״החולים, ויצא מהתקף־לב החלי
ם אלפי כשלושת השימחה. במרכז תו לברך שבאו האורחי  בכורו, בנו נישואי על או
ם הכלולות. בשימחת רק לא השתתפו יפתח, קי בו ם החי מי מי ת והנשיקות הח  הלוהטו

לתפקידו. חזרתו ועל החלמתו על ומעריציו ידידיו שימחת את שיקפו יגאל, זכה להם
 היא הפנים, קבלת טכס אחר־כך נערך ובה החופה, הועמדה בה החורשה,

 יגאל בין אהבה רומן גינוסר, קיבוץ חברי עדות לפי התנהל, בה היסטורית. חורשה
לרעייתו. אחר-כך שהפכה רות לבין

 בטכס (נייר) כוסות מרימים אלון, ויפתח אלדר נקה שלינתח סיפתח
 של האקליפטוסים בחורשת השבוע שנערך נשואיהם

 על ונקרא העצמאות מילחמת של בעיצומה נולד יפתח כינרת. ים חוף על גינוסר קיבוץ
אלון. יגאל ראש־הממשלה סגן אביו, בזמנו פקד שעליה הפלמ״ח חטיבת שס

לכאפיה מתחת
הנשיקה. בשעת עיניהם
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אל־ ג׳בר הדרוזי, שר־התיקשורת סגן מסתתר
 עוצמים כששניהם אלון יגאל עם המתנשק מועדי,

המיעוטים. מבני מאות היו בחתונה אורחים אלפי שלושת בין
1■ ל "111 ך אברהם של פניו את ידיו בשתי החזיק כאשר אלון יגאל קרא 1 1
י 1 אלון קהיר׳׳. ב״פרשת שהתפרסם דארלינג ג׳ון הוא הלוא דר, !81^ § 1\

קרובות. לעיתים נפגשים בפלמ׳׳ח, שירותם מתקופת עוד ותיקים ידידים הס ודר


