
הגואל גאולת
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 בהצגות, בעבר הופיעה שולי בבית־צבי. שלה המישחק לימודי את בקרוב

כשחקנית. גדול עתיד לה שצופה מי ויש ובסירסי״פירסומת, בסרסים

 היתה הכנסת שמליאת פלא ין̂ 
 ושחוק בערב, שני ביום ריקה1<

 מי בעיות. בלי עבר הארכיאולוגיה
 בתל־אביב, שורשים לכינוס נסע שלא

 עופר של חתונתו את לחגוג בא
בירושלים. מבתי־המלון באחד הגואל

 ("ג׳וקי") דויד של בנו עופר,
 מישרד־ מנכ״ל שהיה מי הגואל,
 יושב־ראש משמש והיום האנרגיה

 החשמל, חברת של המנהלים מועצת
 יוצאים ושולי עופר סוף־סוף. התחתן

 מחבריהם ורבים רבות, שנים כבר יחד
מזמן. נישאו שהם בטוחים היו

 נערכה רבת־המשתתפים המסיבה
 לרום, במלון שפת־הבריכה על

 את מקיף טוב כל עמוס כשמימון
 היה אי־אפשר רחצת־ליליה הבריכה.
 — יודע שלא למי כי שם, לעשות

 בקיץ אפילו בערבים, קר בירושלים
הכי־לוהט.
 את שחיתנו המאושרים, ההורים

 בכניסה עמדו עורך־דין, כבר שהוא בנם
 עליהם היה ידיים. הרבה ידיים, ולחצו
 בהווה — שרים של ידיים ללחוץ

 — חברי־כנסת של ידיים — ולשעבר
 בינתיים ליברלים. ושאינם ליברלים

 רחבת־ על והזיע הצעיר הזוג חולל
הריקודים.

בורג יוסח שר־הפנים שם היו

 דלת־מול־ שכנים שהם רבקה, ואשתו
 השר שם היה הגואל. מישפחת של דלת

 שתה לברך, שבא מודעי, יצחק
 לשעבר השר היה מוקדם. ועזב משהו
 רווק. הוא כי לבד שבא ברמן, יצחק

 ירושלים, של הראשון השוטר היה
 קומפורט, רחמיב המרחב מפקד
 העליון השופט היה רב. בתיאבון שאכל

 בדרך־כלל נראה שלא בך, גבריאל
 חבר־הכנסת גם היו נוצצים. באירועים

שמח שהיה גולדשטיין, פינחס

 אשתו, עם שבא קולם ואלי וטוב־לב,
 שהוא ברדוגו, אברהם ועורו־הדין

אחרים. רבים ועוד החתן, של בן־דודו
 היא כאילו שנראתה מי אבל

 רג׳ואן, גוגה היתה כלת־השימחה
 היא גוגה חברת־נסיעות. בעלת

 עמדה ולכן קרובה, חברת״מישפחה
 וחילקה המאושרים ההורים ליד זורחת

 סוכריות של קטנה קופסה הנשים לכל
 של בחתונות כמו מסוכרים, ושקדים

פעם.
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בעמידה. ליבו את וסעד טוב, מכל אובל צלחתו את ומילא מטעמים,

 של המאושרים הוריו הגואל, וחווה דויד״ג׳וקי' |הווים נשיקת
 עמדו ההורים שימחה. של בנשיקה עופר,

 לברכם. שבאו הרבים האורחים ידי את ארוכה שעה במשן ולחצו בפתח
במקום. שהסתובבו האח׳מים בין נטמעו הצעיר הזוג בני של חבריהם

 את לראות זכה לא הכלה בי̂ 
 עדיין נמצא כהן אלי החופה.1<

 האלמוני, הלוחם של עצמותיו רחוק.
 עדיין טמונות מותו, עם רק שהתפרסם

בסוריה. אי־שם
 בת בתו נישאה השבוע מימי באחר

.25ה־ בן פלג רביב עם עירית 20ה־
 במסיבת רביב את הכירה עירית
 לפני חברתה אצל שנערכה ערב־שבת

 ועירית פקיד־בנק, הוא רביב שנה.
 אין עדיין ״דירה עבודה. עדיין מחפשת

 רוצים אנחנו ״אבל עירית, אמרה לנו,"
בתל־אביב.״ רירה לשכור
 בין הסתובבה כהן נדיה האם

וה בני־משפחה, היו שרובם האורחים,
פניה. על היטב ניכרה התרגשות

 של אמה כהן, נדיה 1111111
 אלי של אלמנתו הכלה, 11/111

ביותר. נרגשת היתה כהן,

 ידה את רביב נטל החופה אחרי מייד
 בין נעבור ״בואי, לה: ואמר עירית של

 בני־הזוג שלום." להם נגיד המוזמנים,
 אורח לכל הודו השולחנות, בין עברו

איתו. והצטלסו
 צלחותיהם את העמיסו האורחים

 על בשפע מצוי שהיה מהמזון
 של מקומו גם השולחנות.

 של חבורות נפקד. לא בר־המשקאות
 בני״הזוג, של חבריהם ונערות, נערים

 למשקאות מסביב הצטופפו
האלכוהוליים.
 האורחים מיהם עירית כשנשאלה

אף מכירה לא ״אני. ענתה: החשובים,

מהם." אחד
 המוזמנים שבין פורסם, בצהרונים

 הרושם אבל הריגול. עולם אנשי היו
 סולידית־ חתונה שזו היה, הכללי

 ומוסיקה עשיר מיזנון עם מישפחתית,
ברקע•

 כלל־סודי, נראה לא הגפילטע־פיש
 רושם שום עשו לא והשניצלים העוף

 ג׳ון מותחני־הריגול ומחבר מיסתורי,
 יצירה לחבר מתפתה היה לא לה־קארה

 שאכלו הקרים הסלטים על חדשה
המודיעין. קהילת גימלאי

 הטרי הזוג בני יצאו החתונה אחרי
בכינרת. לירח־דבש
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 עמדה היא מאושרת. היתה אצלם, ובת־בית הגואל 111 ^ 111111!11

מסוכרים. שקדים של קטנות קופסות הנשים לכל וחילקוז בצד
— 5 6 ! 1

|>* |¥ |1 | ה1|  במלון השבוע נישאו השניים ).25(פלג רביב את 20111111 1!■ 1 בת בהן עירית הכירה שנה לפני חברה אצל במסיבה ו
נבון. גד לצה׳ל הראשי הרב מרשים בטקס השיא הזוג את רמת״אביב.

הגיבור בת חתונת

 נם־ד ד״ן־ו״צמן שבס
 נעדו נהו ארי * עובי מויברומט

★ מחתונה אוד׳מיס ביו נעלם הצעיו הזוג בתו


