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הסילון בדור חתונה י־צח׳יל
 הצבאית תחנת־השידוד לדבר, יש מה
נאה לזוגות כור־היתוך תמיד היתד, שלנו
 מחוצה־ אם או המהנה מאנשי אם בים,
 גדול חדש. תמיד יש בגלי־צה׳ל לה.

 כתב- בזמנו, היה, בגלי־צה״ל הדור מחזרי
 שמנשה אחרי רז. מנשה דהיום הטלוויזיה
 סברו שנים, משבע למעלה לפני השתחרר,

 מנשה ממלא־מקום. לו יימצא לא כי הכל
 של הפליי־בוי יותר ׳מאוחר הפך הכזיב, לא

 חתיכות אותו כינו לפחות, (כך, הרדיו
 כקריין עבד שבה בתקופה ירושלים העיר

בשידורי־ישראל).
•ממלאי- למנשה לו נמצאו עד־מהרה אך

היתד, היא שבשווייץ. בז׳נבה שנים כשבע לפני נפגשו הם
 מגילו, צעיר הנראה 50 בן גבר והוא ,23 בת חיננית צעירה אז

חשובה. היסטוריה ומאחוריו
 את הקים ברגסון,״ ״פיטר השם את לעצמו כשאימץ פעם,
 שם העיתונות את הציף באמריקה, האומה״ לשיחרור ״הוועד

 ישראל, שגרירות בוושינגטון ופתח אצ״ל בזכות במודעות־ענק
 עדיין שמדינת־ישראל למרות — דבר לכל כשגרירות שהתנהגה

 הבניין את מסר לבסוף, המדינה, כשקמה קיימת. היתד, לא
הראשונה. בכנסת חרות של ח״כ והפך הרשמית לשגרירות
 מנכ״ל השכל, משה של בתו השכל, ונילי קוק הילל

נפ לא העולמית, הציונית ההסתדרות של מחלקת־הכספים
שהכירו. מאז רדו

 שם לניו־יורק, נילי נסעד, שהכירו, אחרי חודשים שלושה
 אז שבדיוק הילל, באו״ם. במישלחת־ישראל כמזכירה עבדה
 בין הלוך־ושוב נוסע היה סופי, באופן בארץ להתגורר עבר

וניו־יורק. תל-אביב
המ שנים, כארבע לפני ארצה, סופי באופן שבה כשנילי

 כי מכריהם לכל ברור והיה בקביעות, להתראות השניים שיכו
דבר. של בסופו לזה זה יינשאו הם

 נמצאת שם לאמריקה, קוק הילל נסע חודשים כשישה לפני
 יחד באוניברסיטה. הלומדת הראשונים, מנישואיו הבכירה בתו

נש נילי תלמידת־תיכון. שהיא כקי, הצעירה הבת נסעה איתו
 הילל אל הצטרפה חודשיים כעבור רב. לזמן לא אך בארץ, ארה
חודשים. ארבעה כתום ארצה שבה אך בנותיו, ואל

הקצר ובשהייתו קוק, הילל גם לארץ הגיע כשבועיים לפני
 נילי את נשא הוא הכל. ממנו שציפו מה את הגשים צרה

 פרט רב. של בביתו והתקיים בסודי־סודות, נשמר הטקס לאשה.
איש. בו נכח לא ביותר קרובים לקרובי־מישפחה

לידידיהם נילי צילצלה לארצות־הברית, חזר שהילל אחרי רק

קוק ונילי הילל
מקומו על ל3ה

 בעריכת נילי עסוקה אלה בימים החדשה. את ובישרה הקרובים,
 נשואה, לאשר, שהפכה עצמאית בחורה של אישיים סידורים

 בחזרה לכאן לשוב מנת על לניו־יורק, תטוס אחר־כך ומייד
שלה. החדשות והבנות־החורגות הילל עם שנת־הלימודים, בתום

אנסקי אלכם
ממלא־המקום

 ;תור״ איציק הטכנאי למשל. כמו מקום,
 אי" בשם לעיתונאי הפך שלימים מן,זג

 שבתחילה אחד, ועוד תור״אל, ציק
 שמריו. על שוקט הוא כאילו היה נדמה

במותניו. כוחו כי לאחר־מכן הוכיח אך
 השחקן־לשעבר אנסקי, אלכם זה הרי

 הבמאית עם אז שחי והשדרן־בהווה,
 שנים אחרי אותה עזב שביט, עדנה
נריה בשם חיילת של לטובתה אחדות

חייו. ואת ביתו את איתר, חולק ומאז בר,
ה בעניינים כל-כך היתד, שלא אחת

 דווקא כלומר) (המפורסמים, רומנטיים
 ביילסקי, עשי עורכת־התוכניזת היא

 וטובים, רבים שעבד בשבוע שהפתיעה
 ויינ■ אמנון לבונד,־הכינורות כשנישאה
 בונד,-כינורות, של בנו גם שהוא שטיין,

ב היחידים הם ואביו שהוא אומרים ויש
זה. עתיק במיקצוע העוסקים ארץ

 נל- מושבע, כרווק תמיד שנחשב אמנון,
 לקח זה אבל עשי. של ברישתה כך
לב וכשהחליט להחליט, ימים שנתיים לו

 להתגורר ועברו כאמור, נישאו, הם סוף
 ה־ ארלוזורוב, רחוב שליד היפה בדירתו
יפים. כובנירים ומלאה עץ בולה בנוייה

 וכלים נאה אשד, נאה, בית שנאמר:
אדם. של דעתו מרחיבים נאים

ח נ הולדת יום ה ע הנ
 די לא בחיי. כזה, בעל עלי הלוואי

אש את ולהלל לשבח מפסיק לא שהוא
 יפה, הכי שהיא העולם לכל ולספר תו,
 אז — ובכלל נהדרת הכי חכמה, הכי
 יום- לה שיש שכח לא שהוא רק לא

 מסיבת־הפתעה לה ערך גם הוא הולדת,
 שלא המוזמנים כל את והשביע זה, לכבוד

לאשתו. יגלו
 יום- מסיבת כמו כזה סוד לי, ותאמינו

 הרפי׳ס בעל ניצחון רפי שערך ההולדת
 בעיר נשמר לא יפה, לאשתו פיאנו־בר

 למיניהם הפיאנדבארים חורשי בין הזו
שנים. הרבה כבר

מיספר בין השמועה הועברה מפד,־לאוזן

 עם לחגוג שנבחרו מכובדים של מצומצם
 בשום היא (לא, ה... חגה את ניצחון יפה

 כשכל לגלות), הסכימה לא ואופן פנים
 את לגלות לא השני את משביע אחד

לאיש. הסוד
 למשקאות רפי דאג קודם־לכן שבוע

 קצי- שחבריו ודאג המלך, כיד ולמאכלים
יום. באותו יועסקו לא ני־הצבא
ש הבכירים הקצינים כמות עם ואכן,

 בשקט היה אפשר הזו במסיבה נכחו
 שלא צעירה, מטכ״ל ישיבת איזו לקיים
 השתתפו שאילו השחקנים, על לדבר
 לבמה חג היה זה אחת, בהצגה כולם

העיברית.
 כמו כזו על־הכיפ־כיפאק, מסיבה באמת

אש בשביל ועוד הלב, מכל אוהב שרפי
יותר. עוד אוהב הוא שאותה תו

ד כ ק נ ח צ ה לי ד ש
 אותי ששימח דבר אירע שעבר בשבוע

 אישי, באופן הזה העולם מערכת חברי ואת
 חברת שהיתר, ■יריב׳ זיוה העיתונאית

 ילדה ארוכה, תקופה משך העיתון מערכת
יאיר. בנה־בכורה את טוב במזל

 ב- העולם לאוויר שיצא הרך־הנולד,
 3.500 של במישקל תל־השומר בית־החולים

 ה־ מפקד שהיה מי של נכדו הוא ק״ג,
 אביו, שכן המנוח, שדה יצחק פלמ״ח
״הזקן״. של בנו הוא יורם,
 נשואים כמתרגם, העובד ויורם, זיוה

בקוצר- וציפו שנים ׳מחמש למעלה כבר

יריב־שדה זיוה
בכור בן

שדה יורם
ל״זקן״ נכד

 החלו הם הראשון. ילדם להולדת רוח
יצ של ביתו !את הולדתו לכבוד משפצים

ב בינתיים ומתגוררים שביפו, שדה חק
תל-אביב. בצפון זיוה, של אמה בית

 יקראו שם באיזה השניים כשהתלבטו
 לקרוא ליורם זיוה הציעה החדש, לתינוק

 אבל המפורסם. הסבא שם על יצחק, ליו
 רק ויהיה יש היה, שדה ״יצחק ׳סירב, יורם

אמר. אחד,״
העי חשוב, לא שדה, יאיר שדה, יצחק

 למיצוות ויגדל בריא יהיה הזה שהילד קר
לאן שחשוב מה זה כי טובים. ולמעשים

אי שו  הדיילת ני
והצייר

 שחברת-התעופח לכם סיפרתי חודשים כמה שלפני זוכרים
 שלה, שכדיילות היפות אחת את לאכד עומדת שלנו הלאומית

:לאיש להינשא עומדת ,הזו שהיפה מפני
ב״אל־ היפות הדיילות אחת היא שרח שרותי זה ככה, אז

 כן גם לוי גידי לצייר נישאה שהיא זה כטוח, עניין זה על״
 — ב״אל־על״ עבודתה את לעזוב עומדת שהיא זה אבל בטוח,

ככלל. בטוח לא
 שבו כרבנות קצר בטקס כשבועיים לפני נישאו וגידי רותי

 ערכו כערב, יותר מאוחר אבל כלבד. כני־מישפחותיהם נכחו
 רמץ רינה הזהה התאומה ואחותה מור תמי המלבישה לכבודם

 שכה רבת־משתתפים מסיכה ״שוועפטערס״ בכינויין הידועות
 התל־* בבוהימה המי-ומה בל נכהו

״ המכובדים האורחים בין הבוקר.
 יילד שהכל ודא* המסיבה על ניצח בקודש שבדרכו כפית,

מישרין.
כפעם רותי לאמסטרדם: השניים נסעו החתונה למחרת
שיתורו אחרי הראשונה. בפעם וגידי כחייה, מה------

בית במישנה־מרץ וישפצו ארצה, השניים ישובו ולם ויסיירו
שיתורו אחרי הראשונה. בפעם וגידי כחייה, המי־יודע־כמה - - ........ £ יףן״

שאומ שישים, רחוב שבסביבות בשכונה ביפו, שרכשו יפהפה
 אורי הצייר בהם רבים, אניטי-כוהימה על־ידי לאחרונה צה

ארי הצלמת ואשתו ברוד אדם העיתונאי עדה, ואשתו ליפשיץ
 והציירת יוכל תמרה האופנאית שור, רמי הארכיטקט שכיד, אלה

וידזד. אריאלה
 שבחר זוהר, אורי הבמאי היה כשבונה המתיישבים חלוץ

שנים. שש לפני עוד הכפול״ ״הסנטר מועדץ את כבית לו


