מרנת־היוב■ דשעבו בחרה נ מונז
החופשי היחיד שנשאו עוד פנו׳
במשק-הגית ובהתחייבויות החברתיות ,סיי
מה לימודי קולנוע וטלוויזיה באוניברסיטה.
אך הנישואים לא עלו יפה .לפני שלוש
וחצי שנים חזרה מירר$! .רצה ,הפעם סופית.
היא רכשה לד .דירה גדולה בתל־אביב,
המשתרעת על פני שתי קומות שלימות,
ריהטה אותה בפאר ברהיטים וחפצי־בית
שהביאה עימה מארצות־הברית ומאירופה
ושכמה מהם לא היו מביישים אף מו

ר,עלה בדעתו כי תוך חודשיים ימים יוותר
על חירותו מרצונו הטוב ,דד,פוך לבעל.
עורו־הדין המזוקן ,שזכה להימנות עם
חברי הכנסת האחרונה ,הקדיש תמיד את
מירב זמנו ומאמציו לפעילות ציבורית
ופוליטית ,היה דמות בולטת באירועים
חברתיים ,אך שמר תמיד בקנאות על מעמדו
כרווק ולא הסכים להתפשר על מי שאינה
מייועדת לו מן השמיים.

זיאון ,והשתקעה כאן .עתה יכלה להתמסר
לתחביבה האמיתי ,ומשך שנתיים היר־
צתה בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל־
אביב ,על קולנוע וטלוויזיה.
בד־בבד עם עבודתה הפיקה וביימה סרט
תיעודי בן חצי־שעה ,שנבחר לייצג את
ישראל בפסטיבל־הסרטים בברלין .היו אלו
שנתיים של חשבון־נפש והתרכזות בעבודה
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■נ״ה נוף

כחניך תנועת הצופים ,הצטרף עקיבא
לגרעין שהשלים את משק תל־קציר .לאחר
שעזב את המשק ,החל לומד באוניברסיטה
העברית בירושלים .הוא סיים שלוש שנות
לימוד בחוג למיזרח-התיכון ,קיבל תואר
ראשון בחוג ליחסים בינלאומיים ,ואחר־
כך למד מישסטים .אחר-כך נסע להולנד,
והשתלם שם במכון למחקר-חברתי .עם
שובו לארץ ,הצטרף לשמואל תמיר ,והיה
מזכיר הסיעה .בבחירות האחרונות ,זכה
במקום השלישי ברשימת הסיעה__לכנסת.
לבד מפעילותו הפוליטית מקדיש עקיבא
מזמנו גם לתחביבו  :כתיבת תמלילים ולח 
נים לשירים שאותם הוא מזמר להנאתו
ולהנאת ידידיו )בין שיריו הידועים איזבל,
שישו את ירושלים ,ומיס לדוד(.
אמרו עליו כי הוא הזמר הטוב ביותר
בין חברי הכנסת וד,פוליטיקאי הכישרוני
ביותר בין הזמרים.

חופ ה
בחוג המי שפחה
שכוע לאחר אותה מסיבת ראש־
השנה ,התקשרה מירד ,אל עקיבא ,בבק 
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י • ״ ■ ״ • י מלכת־יופי ישראלית לשע
בר ,שהיתה נשואה לנזיליונר יהודי־אמרי־
קאי ,הפכה אשת־חברח ישראלית מוכרת.

שה שיגרתית :לשאול אם יש בידו חומר
עבור המדור שלה .התפתחה שיחה נעימה,
שבסיומה הזמינה אותו מירד ,למסיבה ש 
עתידה היתד ,להיערך למחרתו .כך החל
הסיפור.
עקיבא ומידה החלו להופיע יחד בכל
האירועים ,המסיבות והנשפים ,אליהם הגי
עו עד אז בנפרד .התפתחה ביניהם ידידות
עמוקה שהתלקחה לאהבה .וכנסת ישראל
צהלה ושמחה.
בסוף השבוע הנוכחי ,חודשיים בלבד
מאז נפגשו ,ישיא את הזוג הרב עובדיה
יוסף ,במסיבה צנועה של חוג המישפחד,
בלבד ,אשר תיערך בביתה המרווח של
מירה.
ח״כ נוף אומנם רכש לאחרונה בירושלים
דירה מפוארת בסכום של  400אלף ל״י,
והזוג הצעיר יוכל לבלות לסירוגין בדי-
רותיו שבירושלים ובתל־אביב ,מבלי שהפ
עילות הפוליטית והעיתונאית של כל אחד
מהם׳ תפגע בחיי המישפחה שלהם.
כך תאבד הכנסת את הרווק האחרון שלה
ועמך ישראל ,הצמא בימים אלה לכל
בשורה טובה ,יוכל לומר שלפחות האגדה
הזו אינה מסתיימת במילים ״והם חיים
באושר ועושר עד עצם היום הזה״ —
אלא רק מתחילה בהן.
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ובפיתוח עצמי .ואז פרצה מילחמת יום־
הכיפור־ם.
מירד ,התנדבה מייד לאירגון קרן־אור
לצה״ל ,שחבריו נסעו לחזיתות השונות
והביאו עימם אביזרים חיוניים לחיילים
בעמדות־האש הקידמיות .היא היתד ,אז
האשד ,הראשונה שחצתה את הגשר לאפ
ריקה ,וכתבות על חוויותיה מאז ,מפרי-
עטה ,נתפרסמו מעל דפי העולם הזה.
כך אחז בה הדיבוק העיתונאי ,והיא
החליטה לפלס את דרכה הלאה בכיוון זה.
כיום ,בד־בבד עם השתלבותה־מחדש ב
חברה הישראלית ,יש לה מדור במעריב,
בו היא כותבת בענייני חברה וחותמת שם
בפסיבדונים שלח :סנאית.

קרייר ה צלפודית
ופולי טי ת
ח״כ עקיבא נוף הכירה מירח
במסיבת ראש־השנה שערכה ידידתה,
הארכיטקטית מלי לנגוצקי .היתה זו היכרות
חברתית סתמית ,ואיש לא שיער לעצמו
שתוליד נישואין בעיקבותיה — פחות מכל,
בעלי-הדבר עצמם.
כ־ עקיבא נוף ,רווק מושבע ,אף לא

מידה ויינגרטן היתה האשה הראשן
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שחצתה את הגשר שהקים צה״ל
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תמלת־סואץ במילחמת יום־הכיפוריס ,כאן היא נראית על גבי נ

סאם בבסיס טיליס מצרי .בנסיעותיה בחזיתות ,במיסגרת אירגון־
מתנדבים למען חיילי צה״ל ,נפגשה עם קצינים בכירים ,לחצת
את ידו של אריק שרון ופירסמה סידרת־כתבות על חוויותיה.

