
 סיכנו והם מכובדת מאוד מישפחה
 להתחתן. לנו לאפשר כדי הרבה

 אין אבל לאכזב. לי אסור עכשיו
 עד מאושרים אנחנו לדאגה. מקום

שצרינו.״ למה הגענו השמים.
ת להמשיך  א

ירח־הדבש ^
שיש ההדוקים קשרים ^

 השני הצד תושבי עם לחנן 1 1
 עצמו חנן מיקריים. אינם הגדר של
 עברה ילדותו לבנון. יליד הוא
 אביו, בביירות. היהודי ברובע עליו

 עוד ידוע פעיל־עליה היה שמ,עון,
 ב־ הלכו הבנים העשרים. בשנות

 עדיין חנן כשהיה אביהם. עיקבות
 בארץ־ אביו עם ביקר כבר נער,

 אגדה הפך יותר מאוחר ישראל.
 יהודים להבאת מיבצעיו בזכות
ארצה.

יהודי התחילו הארבעים בשנות

מתקו המישטרתי למיבנה ביותר
הבריטים, פת

 ה־ שורות את חנן עזב ׳57 בשנת
 ניהול את לידיו וקיבל מישטרה
צור. סולם במועצת הביטחון

 זמן התגוררה חנן, כמו תרז, גם
 בתיכון למדה שם בביירות, רב

 כמוהו לתפירה. בית־ספר וסיימה
ש עד רב זמן היא גם ציפתה
 ומשמצאה שלה, האיש את מצאה
 לטיב־ הגילים פער עמד לא אותו
 את אוהבת ״אני אהבתה. מול שול
 איתו,״ יחד מאושרת ואני חנן

 מצאתי הכל. בשבילי ״הוא סיפרה.
 רציתי עליו. שחלמתי מה את בו

 יפחיד ושלא צעיר יהיה שלא גבר
 לב לו יש בוטחת. אני בחנן אותי.

ש מה תמיד לי מספר והוא נקי
עושה.׳׳ הוא

 פעיל חלק תרז לוקחת במושב
 הבית, לעבודת נוסף המשק בניהול

ושאו־ כתפיה, על כולה המוטלת

 של ביתם נמצא שבו יערה, מושבהגבול ליד בית
הצפוני. לנבול סמוך וחנן, תרז

 לבקרה לבוא לבנון מדרום תרז של מישפחתה לבני מאפשרת הקירבה
החי. .במשק לבעלה עוזרת תרז :בתמונה קרובות. לעיתים

 לישראל. ולעלות לעזוב סוריה
 בשטח, התמצאותו את ניצל חנן

 מסוריה עולים שיירות מבריח והיה
 מיהודי רבים לבנון. דרך ארצה,
ה את היום עד זוכרים חאלב

והע לילה באישון שהובילם איש
 זה היה כאילו הגבול, את בירם

 מקיימים חלקם ילדים. מישהק׳
היום. עד קשרים עימו

 הצרפתי בחיל״הים שירת חנן
 את במדליה. זכה שם דה־גול, של

 יותר מאוחר ניצל הימי נסיונו
 כאשר שלו. העליה מיבצעי לצורך
הת סוריה, יהדות עליית נגמרה

מ יהודים ללבנון להגיע חילו
 היתר. היבשה דרך אירופה.

 צפופים, מישמרות על־ידי חסומה
 בדרך עולים מעביר החל וחנן
ש עד המשיך זו בפעילות הים.
.1950 בשנת בעצמו עלה

ו למישטרה חנן התגייס בארץ
שמסבי הצפונית, בנקודה שירת

ב לשוטרים. בתים הוקמו בה
 למושב הבתים הפכו הימים רבות
הסמוך הוא חנן של ביתו יערה.

 ובהנאה בזריזות ממלאת היא תה
 תרז עבדה הנישואין לפני גלויה.

 ב־ לקונפקציה במיפעל בתופרת
 ערב, מדי חוזרת והיתה נהריה,

 כיום לכפרה. הטובה, הגדר דרך
 בלול־ בעבודה לבעלה עוזרת היא

 כבשים בכמה ובטיפול העופות
הבית. בחצר מגדלים שהם ועיזים

 אין עדיין השכנות מבין חברות
וחברו מישפחתה בני אך לתרז,

 ללא לבקרה באים מהכפר תיה
 שהם וחנן, שתרז נראה הרף.
 לעיתים גלאים יונים, כזוג עדיין

להמ ומעדיפים הרבים מהביקורים
 מאחלת ״אני ירח־הדבש. את שיך
 מאושרות שתהיינה הנשים לכל

 שהיא תוך תרז, אמרה כמוני,״
 לעיניו אהבה מלא מבט היישירה

מ מרוצה מאוד ״אני בעלה. של
 להתגייר, רוצה אני עכשיו הכל.

רו אני בעיות. יהיו שלא ומקווה
 שיגדלו לידים, שני לי שיהיו צה

 ואני בישראל, הילדים כל כמו
יהודיה.״ להיות רוצה

■ היימן יופי

תענוג
בסלע
האדום
באילת

 מסורת: כבר זו אצלנו
במחיר. תוספת ללא - יותר הרבה

משעשעים. ואירועים צחוק בידור, *
במועדון. וריקודים מוסיקה *
ערב. בארוחות חופשי יין *
ואפריטיבים. קוקטיילים *
מעולה. אוכל י־ עשירים מזנונים י
 ־ל*שייט'ודייג. מפרשיות, קייאקים, והתעמלות, ספורט *

'1 .־ר.
ת מנהל תמיד-ינוקא וכמו שמחה. א 16ה

31.7 עד
י.

 ■ בוקר. וארוחת ללינה מע״מ) שמל(כולל
 ההורים. בחדר ו 2 גיל עד לילד חינם לינה

חגים) כולל לא - זוגי בחדר לאדם (המחיר
 באמצעות מקום עכשיו כבר לעצמך הבטח
 האדום" ב״סלע או שלך הנסיעות סוכן.
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 •י נופש חבילת עם למבצע מצטרפת ארקיע
 פרטים מיוחד. במחיר בטיסה משולבת
הנסיעות. סוכני ואצל ארקיע במשרדי
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מחול-גיאז
דיו טו "6" ס
ומחול לתנועה

בהדרכת / למתחילים קבוצות נפתחות

ווזמרין שיונח
")80 ״שלום פלוס", ״גאז להיט", (״עוד

 בערב 20,30 בשעה ד׳ א/ בימים
בבוקר 10.00 בשעה ה׳ ב׳, בימים

 ,237026 בטלפון והרשמה פרטים
מוגבל. מקומות מספר ת״א, 80 ארלזורוב

ד ו מ י  ל
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תקדים חסרת הצעה
 לבחירה תשלום מסלולי שני

ל״י. 10,000מ־ החל קבלנות .1

 לפי או שעורים, לפי מחיר .2
 מבין הזול קבוע, סכום

השניים.

 03־757688 טל׳
בערב. 9.00—7.00מ־

 5 מועדון
ת בו ר ת ה ל ש ד ח

 חל־אכיב .5 הס רח׳
297263 טי׳

 20.5 ג׳ יום
 סגור המועדון
החג לרגל

 ג׳ בימי פתוח חמועדון
גערג 9־1 ממחילות חתובניות

 פתוח חטועדון
בערב 8.30 משעת

ם 2223615 הזה העול


