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ס בדיוק. מצ בשבי שנפל הפאנטום טיי
 קטוע והוחזר, שנים, שלוש לפני ריים

 זהו כן, לאחר־מכן. יום 12 שמאל, רגל
 שלושת זמרת של החתן שיהיה הגבר

ת. א המילחמו הי ה ו הי  שלו. !החותנת ת
ו מרהיב, סלט פה עשה הגורל שר ה מ

 הפרוע בדמיוני אותי, תשאלו ואם
תי לא ביותר עו שני לזווג יכולה היי
רחוקים. יותר למות

 בירושלים האוניברסיטה בוגרת אורית,
 זאת בכל אבל המדינה, מדעי (אמנם
א בוגרת) ת. בת־תפנוקים הי סי פו  בתם טי

ומפור עשירים הורים זוג של הבכורה
 עם !מחץ, ברמה אורית גדלה סמים,
ת עוזרות קה מסביב. ומטפלו  כבר הספי
 רק יותר. לא אם עולם, חצי לראות

 במתנה מאביה קיבלה זמן כמה לפני
 ש- הקודמת, במקום — חדשה מכונית

 לאחרונה ורק מבינים. אתם התיישנה,
א  עברה אמא, אבא בית את עזבה הי

 לה שקנו ברמת־אביב, משלה, לדירה
ם ת (באותה ההורי די קנו הם הזדמנו

 ,21 תמי, האחרות, לילדות גם רות
).18 ורותי,
 שהיא עליה תחשבו אל י !מה אלא

ם עשירים בני גם כזאת. סבון לפע יוצאי
תא לעניין, יצאה ואורית לעניין. מים
לי. מינו

 נשוי שוחט, יגאל סרן אורית. זאת אז
סי על במערכה השתתף אחת, פלוס  בסי

ם  לפני באוגוסט לתעלה, מעבר הטילי
 טיל חטף שלו כשהפאנטום שנים, שלוש

 משה סגן והנווט, יגאל והתפוצץ.
 מת משה בשבי. ונפלו צנחו גולדווסר,

ם, כמה אחרי מי ט שהמצרים ויגאל, י ק
ם, בסכנת כן גם היה רגלו, את עו  חיי

טו והמצרים תו להחזיר החלי  משום או
א כן. קשה. במצב לארץ הגיע הו

הת שהחלים, אחרי
 תל- באוניברסיטת רפואה ללמוד חיל

 שלישית. בשנה כבר הוא והיום אביב,
נחמה. מאשתו, נפרד גם הוא

א בערך שנה לפני  עם לצרפת נסע הו
 קרן־ אגודת במיסגרת צה״ל, נכי קבוצת

האור קרן את הכיר הוא ושם אור,

ת תנ חו

 גם בצניעות. הכל שעושים אנשים יש
ם. כשהם  ה־ ח״כ למשל, כמו מתחתני
 מודעות לולא מלדשמיט. יוסף מפד״ל
 בעיתונים, ידידיו עליו שהעתירו הברכה
מים תי לא האחרונים, בי  בכלל יודעת היי
התחתן. שהוא
ש לאחר שנתיים התחתן. הוא כן, אז

תה אשתו — התאלמן לפי פרופסור הי
קה  לו נשא — העברית באוניברסיטה זי
מפטי הח״כ עתה  שהוא ,60ה־ בן הסי

 מישרד־החינוך-והתרבות סמנכ״ל גם
קה, ועדת ויו״ר ק חו  של ומישפט חו

ה לימן, את — הכנסת הודיי  כשרה, י
לונדון. תושבת

ת אני גם כן אם אצרף למבר קולי א
הי כים, בארמונותיך. שלום וי

שוחט ויגאל
והחתן —

שבו כמה לפני אורית. .שלו, החדשה
א עות ת קיבל הו ועכ מאשתו, הגט א
ת לאחת כולם מתכוננים שיו  החתונו

 הכל, אחרי בארץ. שראינו הגדולות
סי ם טיי  אבל הרבה, אולי יש פאנטו

מעט. יש ירקוני יפה של בנות

ירקוני ויפה אורית
— החותנת הכלה,

אי נהדר. בחורצ׳יק ״הוא ית והם הלוו
ה, אמא כל כמו נאנחת, חתנו,״ דיי הו י

ירקוני. יפה
ם וישמע הי  מסתבר, אנחתה, את אלו
עתה, הוסדר הגט שעניין אחרי ובקרוב,

 אורית הבכורה בתה יתחתנו. אכן הם
ואהוב־ליבה. )25(

הו, ואהוב־ליבה  — חושבים אתם מי
י שוחט יגאל לא אם

הו כן, י למישהו משהו מצלצל השם שמחכה מהז

 ראיתם בקושי בטח אזרחים, אתם אם
 ראיתם מגוייסים, אתם אם אבל אותה.
 לארץ שהגיעה מאז כי הרבה. די אותה
 עופרים אסתר מופיעה השנה, בראש
צה״ל. חיילי בפני הפסק בלי כמעט

 זר, את אבל תאמינו, לא האי גדול,
ש זאת כן, רוזנכלום. פנינה כתבה

 נערת- סתם שהיא תמיד עליה חשבתם
 לכם הנה אז זה. וכל ודוגמנית־צמרת, זוהר

 לפעמים זהב. שנוצץ מה כל שלא הוכחה
שכל. גם שם יש

 להיות הקרובים בימים הולכת פנינה
 — תל־אביב של ביותר הגדול ההפסד
 היא כן, צה״ל. של ביותר הגדול והרווח
 לא? כבר, הזמן הגיע להתגייס. עומדת

 אותה. רואים שאתם כמו ,19 בת כבר היא
לו. מחכה מה יודע היה צה״ל אם אח,

 לפנינה דברים עשתה המלחמה בכלל,
 היא אפילו. התגייסה שהיא לפני עוד —

 הנוצצת, בעיר השכורה הדירה את עזבה
ו אמא, אצל במלבם, בחזרה לגור עברה
 בשלב מתחתנת, לא שהיא החליטה אפילו

 זה, בשביל בשלה מספיק לא היא זה.
למסקנה. הגיעה
 השירים גם השירה. וגם כמובן, אה,

המילחמה. בעקבות אצלה נולדו

 הרבה הכי אותה שרואה צוד׳ל והחייל
 אלה, בימים ביחוד כרגרי רוני הוא

 כבר בסדר, (זה ממילואים ששוחרר אחרי
ביד.) הבא הצו את לו יש

 יכולים אתם מעוניינים, אתם אס וכך,
 ואכסדראות במסדרונות אותם לראות
 צמודים בעננים פוסעים התל־אביבי, הילטון

 ולהיפד. זו, של עיניה לתוך ובוהים'זה
 גבוה הוא ומקורזלת, נשיית קטנה, היא

 בעשר ממנה צעיר ראשים, בשני ממנה
 אולי בקיצור, מאוד. וגברי מקריח שנים,

מהארץ. זוג לבטח אבל מהשמיים, זוג לא
 תהיו אל דחילק, שלהם? התוכניות מה

? לעתיד תוכניות היום עושה מישהו דפרים.

רוזנכלום פנינה
רווח שהוא הפסד

 שובב, גבר גבר, לי יש
 כארנב, נשיקות הוא נושך לי, נושק
 עצמותי, ללשד הגבר לי נכנס
רצונותי. כל את וממלא נכנס

עופרים אסתר
הארץ מן זוג
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