
־ נעונה ואז נתו, את השיא ודו
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למצביא, כיאההתידרור!
 את דדו מתדרך

 לצעוד כיצד הטרי, בעלה ואת הילה בתו
הרב. על־ידי ייקראו כאשר החופה לעבר

ה אבי כהן, שלמה *
 מנהל דורון, חתן

(מ אשתו את מלווה בטבריה, לאומי בנק
אלעזר. תלמה אס־הכלה, ואת ימין)

ח  פשוט צבאי מיבצע זה תונה ן
י /  במד! אדום, שטיח לוקחים מאד. י /

 עם מסביב שולחנות מציבים ותיזמורת,
 ודד — המלצרים את מתדרכים משקאות,1

 דד שחיו! מי הסביר כך הושלם.״ מיבצע
אלעזר, (״דדו״) דויד צה״ל, של דמטכ״ל

הילה. הבכירה בתו חתונת מיבצע את
 צעירה הילה, של החתונה מיבצע אבל

,20 בת ודקת־גיזרה שחורת־שיער יפהפיה,
 בהרבה מורכב היה ,21ה־ בן בהן דורון עם

דדו. אותו שתיאר מכפי
 מיבחן, בחתונה עורן דדו כי ברור היה

 הוא יחמיבחן את גורליות. יהיו שתוצאותיו
 לצמרת השילטון, לאישי לידידיו, ערך

 הם האם ולחברי־הכנסת. לשרים צה״ל,
 עם הזדהות יפגינו האם ז לשימחתו יבואו
 ופקוד־לשעבר, מפקד חבתלנשק, ידיד,
האח את עליו הטילה ועדת־אגרנט אשר
תלמה, ורעייתו דדו לגבי למחדלו ריות
ומורט־עצבים. חשוב המיבחן היה

 ומפחיד דק, האורחים זרם היה בתחילה
התיי של מחיאות־כפיים לפתע, בדילדולו.

 מלון של בלובי שהצטופפו הרבים רים
עיה החתונה, נערכה שם בהרצליה, אכדיה

 זו רדתה מתקרבת. מוכרת אישיות כי דו
ארוכות. דדו עם שהתנשקה מאיר, גולדה

 ומייד האות, את נתנה כאילו גולדה
 פרס^יגאל שימעון השרים הופיעו אחריה
 רבי־ יהושע בר־לב, חיים צדוק, חיים ׳אלון,

פלד. ונתן יעקובי גד עופר, אברהם נוביץ,
והרמטכ״ל רביו, יצחק רא-ש-הממשלה

— 34

יח שירתו ודורון הילה החופה. אחרי מייד כהן והילה דורוןונרה זוהו
מיספר. שבועות לפני והשתחררו בצה׳׳ל, יחידה באותה דיו

ביופייה. ופשוטה צחורה שימלת־כלה לבושה כשהיא לטכס־כלולותיה הופיעה הילה

 למחיאות־ הם אף זכו גור, מרדכי רב־יאלוף
האמריקאיים. התיירים של הכפיים

 מוטי האלוף לשעבר, חיל־האוויר מפקד
 להט. שלמה מחיל־האוויר, אל״מ עם הוד,

 מנכ״ל וכיום חיל־הים מפקד שהיה מי
 עם בוצר, (צ׳יטה״) אברהם אלוף קצא״א,
 אף שהיה מי רוטשילד, הברון של מחותנו

 (״מוקה״) מרדכי חיל־הים, מפקד הוא
לימון.

ה (״בעל אברהם הדרום פיקוד אלוף
 יונה פיקוד־המרכז אלוף אדם, כומתה״)

 ראש שפיר, הרצל אג״ם ראש אפרת,
 והאלוף גזית מרדכי האלוף לוי, ברוך אג״א

הם. אף התייצבו גונן, (״גורודיש״) שמואל
 את ללחוץ כדי בתור, עמדו איתם יחד
 איתם, ולהתנשק ודדו תלמה של ידיהם

ו צור (״צ׳רה״) צבי לשעבר הרמטכ״לים
 האלופים־לשעבר מקלף, (״מוטקה״) מרדכי
 יוסף כור, מנכ״ל ביום עמית, מאיר

 השופרסל, מנכ״ל כיום גבע, (״יוסקה״)
 פלד, ואלעד חבר־כנסת כיום כרמל, משה
מישרד־החינוך• מנכ״ל כיום

 (״איסקה״) יששכר אל״מ גם היו איתם
 טולקה פורן, אפריים תת־האלופים שדמי,
 ינאי שמואל שלו, אריה ליאור, יצחק ארד,

ויקטור. המפורסם הרס״ר־מילואים ואפילו
 הצבאי הרב :שלושה ניהלו הטכס את

פי מרדכי תת־אלוף הרב לצה״ל הראשי
 101ה־ יחידת וגיבור דדו של ידידו תן,

 דדו של ונהגו הקטן), ג׳יבלי(ג׳יבלי יצחק
נעים. בן־מישפחה, שהפך שנה, 17 מזה

 אמרה הרעש,״ כל למה יודעת לא ״אני
 אבל בשקט.״ להתחתן נותנים ״לא הילה.

 חשובה הזו החתונה עד־כמה הבינה היא גם
-שלה. לאבא

 שבו הטכס, שהסתיים אחרי מיידשנייה חתונה
המדינה, גדולי כל כימעט השתתפו

 שימי תחת משלהם. פרטי טכס ודורון הילה של חבריהם ערכו
ויצחק היחידה מפקד קראו האולם, במרכז שהוצבה גדולה שייה

 מצחיקה כתובה הוקראה שבו פרטי, נוסח הקטן) (ג׳יבלי ג׳יבלי
 שאותו שוט לחתן, שי (משמאל) ג׳יבלי הגיש זה במעמד וגסה.
 בשימשייה אוחזים כשהם הזוג נראה בתמונה מסינגפור. הביא

באושר. צוחקים (באמצע), תלמה ואשתו עצמו כשדדו (מימין),


