
ד השידור ת ש ר ב בגין ג
 מוצאות שאינן יש חתן. המוצאות יש
 אז אבל לשדכנים. הולכות אבל חתן,

 צמרת, שדכן :השדכן זה מי כמובן חשוב
 מישרד באיזה היושב כזה אחד סתם או

 על רכובים מישקפיים עם וקטן, טחוב
ממנו. נודף גטו של וריח אפו

 שלה השדכנית כי שזכתה בעולם היחידה
 מזכירת היא ראש־הממשלה אשת תהיה

 במשך ניזרי. אריאלה בכנסת, הליכוד
 ,מנחם עם אריאלה עובדת רבות שנים
והפ ראש־ממשלה, שהיה לפני עוד בגין,

 כש־ עוד בגין, מישפחת אצל בת־בית כה
 בתל- 1 רוזנבאום ברחוב גרו הבגינים

בירושלים. בלפור ברחוב ולא אביב,
 הכבודה אשתו כנין, (״עלה״) עליזה

 שנים לפני החליטה ראש־הממשלה, של
 וגם לאריאלה גם חתן תמצא כי אחדות
 האישית מזכירתו קלימוכיצקי, ליונה

בעלה. של
 לא זה אריאלה של במיקרד, לפחות

 כבר שאריאלה משום קל, מיבצע היה
 ולא נישואין, של הזה הנושא את עברה

 בעל, פעם לה היה ממנו. נהנתה כל־כך
אריא אז ילד. עם גרושה אותה שהשאיר

 חתן, במציאת זהירה להיות החליטה לה
 בעיקר לפיתחה, ששיחרו כאלה ורבים
 הליכוד עליית עם עלו שמניותיה אחרי

על־ידה. נדחו לשילטון,
 בגין. עליזה את הבהיל לא זה אבל

 מחיר. ובכל חתן למצוא החליטה היא
 הביזנטית מהחצר אחד בארץ ביקר כאשר

 הריוויזיוניסטית המיפלגה איש בגין, של
תן תל-חי, לקרן נכבד ותורם הקנדית  נ

 הבעיה את עליזה בפניו שטחה סילכר,
שלה.

הר המתין ולא איש־ביצוע, הוא סילבר
פרו לארץ הגיע חודשים כמה לפני בה.

 מרצה כי אם במקורו, קנדי צעיר, פסור
 בארצות־הברית, מק־גיל באוניברסיטת

 ראש־הממשלה. ללישכת ישר ופנה
קוטלר, כארווין עצמו את הציג הוא

בגין ועליזה ניזרי אריאלה
מגבוה פקודה פי על לא

 הוא הייחום ושליחות. יחוס לו שיש וטען
 ריוויזיו־ הוא שגם שלו, אבא של המוצא

 סילבר. נתן של וההמלצות ותיק, ניסט
אריאלה. עם להתחתן היא השליחות

 עליזה של הביקורת את שעבר אחרי
 לכבודו שנערכה ארוחת־ערב בעת בגין,
 בפני הוצג הוא ראש־הממשלה, בבית

 והם האהבה, נדלקה השניים בין אריאלה.
 מגבוה. הוראה על־פי היה לא שזה טוענים
 את להכיר ארווין עם לנסוע מיהרה עליזה

 הרחוקה. בקנדה שלו, האישיים ההורים
שה־ למרות החליטה, אריאלה •אולם

החדשה העולה את יקלוט מי

 להיות שלה, המנהיג אשת של הוא שידוך
 ככה להתחתן לא כלומר, הסוף. עד זהירה

 מסיבת־ שתהיה דרשה היא המקום. על
 של הנדהמים להוריו והסבירה ארוסין,
 המיזרחית, העדה שלה, בעדה כי ארווין

 מסיבת ערכו אז ארוסין. קודם לערוך נהוג
 עליזה עם זאת שתאמו לפני לא ארוסין,
 בדיוק התקיימה המסיבה בגין. ומנחם

כמו והוא, בקנדה, ביקר כשראש־הממשלה
אורח־הכבוד. היה בן,

 כך קצת, לחכות צריך הארוסין אחרי
לע רוצה והיא לארווין, אריאלה הסבירה

אריא אז בארץ. דווקא ההמתנה את שות
 ישר לישראל, ארווין, בלי חזרה, לה

כאי לעבוד המשיכה שם הכנסת, למישכן
 לא כאילו כלומר כלום, קרה ולא לו

בכלל. התארסה
 עם מה אותה שואל זאת שבכל למי

 תקף, הוא כי אריאלה משיבה השידוך,
 הבא. מארס בחודש תתקיים החתונה וכי

תת שם בקנדה, כמובן, תהיה, החתונה
 סיעת־הליכוד מזכירת ואילך מעתה גורר

הפרופסור. בעלה עם יחד בכנסת,
 שפרשת־ אחרי שמייד לגמרי לי ברור
עלי תסתער תסתיים, אריאלה של החתונה

 זו, יונה. האחרת, המזכירה על בגין זה
מאו פחות מוצלחים אינם שלה שהנתונים

 הנוגע בכל לפחות אריאלה, של תם
 ללא אפילו רווקה, נשארה חתן, למציאת
 שבועות לפני שנשלחה למרות אירוסין,

 בארצות־הב־ מחוף־אל־חוף למסע אחדים
 הניב לא האמריקאי, שהמסע לאחר רית.
 ליונה כי בגין, עליזה אולי תחליט פרי,

 יגרום שלא ישראלי, חתן זאת בכל מגיע
מהארץ. לרדת לד,

מים תאו
 פינה לי יש גולדשטיין ומזל לאורי

 הראשונה בפעם הודעתי כאשר בלב. חמה
 עלי צחקו להתחתן, עומדים השניים כי

 אורי, של טובים הכי החברים אפילו כולם,
 אורי להיות! יכול לא ״זה לי: ואמרו

 בכל הם כאשר יתחתן!״ לא פעם אף
 הודעתי יותר מאוחר ובשלב התחתנו, זאת

 אמרו אבא, להיות עומד אורי כי לכם,
 אורי !להיות יכול לא ״זה :כולם לי }

 לי יש עכשיו !״אבא של טיפוס לא זה
בסב- תחכו אבל בשבילכם, הודעה עוד

פרופטר איילין
במושב רק

ומאו חופשית בארץ כיום לה מסתובבת
העו ויפה, גבוהת־קומה אמריקאית שרת,

 עיניים ועושה ׳פרוכטר, איילין לשם נה
 מאוהבת פשוט היא ולישראלים. לישראל
 בשבילי כמו זה ישראל בשבילה במקום,

אמריקה.
 אחד לדבר משוגעים יש לעשות? מה
בעולם. מקום בכל

 שנתיים כבר אומנם זו איילין בקיצור,
 לנשום לה נשבר לא עדיין אבל בארץ,
 בת רווקה היא כיין. צלול הרים אוויר

 לפני עד שעבדה מתחילה דוגמנית ,26
 בן- ברחוב במישרד־נסיעות חודשים כמה

יהודה.
 מישרד־ עם כמוה בחורה מסתדרת איך

 זה כי — וארכיאולוגיה דוגמנות נסיעות,
 היא בניו־יורק, עשתה שהיא מה בדיוק
 — בארכיאולוגיה שלה המאסטר את עשתה

 בערך היא איילין של מפיה התשובה אז
 ואני לאמריקה, שייכת הארכיאולוגיה כך:

העי רצפות, ולשטוף בארץ לגור מעדיפה
 בעולם. אחר מקום בשום לגור לא קר

 הארץ את מאשר חוץ מחפשת היא ומה
 אחד לא אבל גבר. רוצה איילין שלנו?

 של כיף להיות צריך הוא רגיל. כזה
 — ציטוט של בקטע שוב ואני — אדם
 ורוצה במושב, ולגור להתחתן רוצה היא

טיפוסים. ישראליים ילדים הרבה לגדל
 חלקת־אדמה שהיא איזה לו שיש מי אז

מחכה. איילין טרקטור, עם

גולדשטיין ומזל אורי
האמין לא איש

 אירי, זה מי לכם אזכיר שאני עד לנות
מזל. זו מי ובעיקר,
והבול הצעירים הכתבים אחד זה אורי

 יותר באחרונה העוסק הטלוויזיה, של טים
 בשבוע מבט. של עריכה בענייני ויותר

 הן, יעל החליטה כאשר למשל, שעבר,
 ימי שלושה רוצה היא כי השבוע, עורכת
 המאגאזין של בימי-העבודה דווקא חופש,
מקומה. את למלא אורי נבחר

 סיפור עצמו, בפני סיפור היא מזל
 ביותר היפות אחת היא אל״ף: אגדה.

 גברת שהיתר, לפני עוד :בי״ת בירושלים.
 בצנחנים, רב־סרן היתה היא גולדשטיין,
 בגלריה ומלצרית באוניברסיטה סטודנטית

אחת. ובעונה בעת הכל ז״ל, הקטנה
 השניים גולדשטיין. הוא שלה הגימ״ל

 חיזר גולדשטיין הקטנה, בגלריה נפגשו
גולד ואז התאהבה מזל הצליח, וחיזר,
ונמ נפסק שלהם הרומן ככה נבהל. שטיין

התחתנו. שלבסוף עד לסירוגין, שך
 ? עכשיו לכם לספר רוצה אני מה אז
 הכסא. על עצמם את להחזיק כולם זהו.
 להריונה, התשיעי בחודש נמצאת מזל

 זה תגידו טוב, מתמיד. יותר יפה והיא
 רבה, בעדינות לאורי, רמזו שהרופאים

 ידעו מכם כמה אבל ידענו. חוכמה, לא
 ללכת לו שמוטב התקף־לב, יקבל שלא כדי

? לתאומים עגלת־טיול ולחפש

שו■

□ י מ ל ע ]
 חדש, רומן על לכם לספר רוצה אני

 הקשורים שני את כי פרטים, הרבה בלי
 נעלמו כאילו הם למצוא. אפשר אי בו

 ניתקו שלה, בביתה נסגרו שלנו, מהעולם
 בלית רק לעבודה ויוצאים הטלפון את

ברירה.
 אכי■ של בתה גכיזץ, לרותי כוונתי

 ש־ ומי חיפה, של הגיזעית גביזון, בה
ול טל־■שיר, עמרם של חברתו היתה
 דויד הזמר הוא הלוא החדש, ליבה בחיר

הארץ. של התורן הכישרון ברוזה
 לכם, לספר מה יותר לי אין בינתיים

 במה אתכם לעדכן לפחות רציתי אבל
לי. שידוע


