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העסקים הלכו
ם אם ת  ביוהנסבורג, במקרה עוברים א

ת תיתקלו אם תתפלאו אל ח א מס ב ה
 מאיזה לכם מוכר בפרצוף שם עדות

ם.  תיזכרו ופתאום תחשבו, תחשבו, מקו
ה איש־העסקים מאשר אחר לא שזה

ת — אבצרי סם עשיר ח  הדמויות א
ב הישראלי הביזנס בעולם הנוצצות

ת. שנים האחרונו
 איש־עסקים כיום עוד איננו אבנרי גן,
ק הוא עשיר. תפ ס  בעל־מסעדה בלהיות מ

בעיר־מולדתו.
ת גילה אבנרי  כמה לפני ישראל א

 את בדרום־אפריקח שהשאיר לאחר שנים,
מי, מיליונר של בתו אשתו, והצא מקו
צאים.
בשות לעיסקי־העור, בארץ נכנס הוא

 בלונדית חמה5מי אלמנת עם פות
 התגרש גם הוא לבין ובין ויפהפייה.

מאשתו.
 במיקצת, צלעו שעסקי־העור אלא

תר גם ואחר ם במיקצת, מאשר יו ס נא ו
ת לסגת לץ  הביזנס, מעולם במהירו

ת ולחזור, ומהבלונדית,  יותר או פחו
לדרום־אפריקה. שלם,

נשו אשתו־לשעבר כי גילה הוא שם
 הוא בלית־ברירה אז לאחר, כבר אה

מסעדה. ופתח הלן
מכלום. טוב יותר

מחתן א

ארנון
 אפריים פרופסור הנבחר, הנשיא

 וכבר לתפקידו, נכנס לא עוד קציר
 חב״ התחייבויות של פירושן מה גילה

החדש. צועבמיק רתיות
וגי סביבו, הסתכל הוא אלה בימים

 את מחתנת השילטון צמרת שכל לה
 וכדי בלית״ברירה, שמאלה). (ראה בניה
 מההתחלה, כבר יוצא-דופן להיות שלא

 צריך הוא שגם הנשיא כבוד החליט
ב פנוייה שהיתה היחידה מישהו. לחתן

 עירית. בתו היתה זו למטרה סביבה
 אותה ילווה הוא כשבועיים, בעוד וכך,

 כ״טקס רישמית שהוגדר במה לחופה,
צנוע.״ מישפחתי
 יעמוד לחופה מתחת עירית של לצידה
 שמעון של בנו ),21( כספי ארנון
 ההגנה מחלוצי שהיה המנוח׳ כספי

העולמית. מכבי תנועת ומפעילי
 בינתיים משרתים עירית וגם ארנון גם

יעבור. זה אבל בסדיר,

האשה. אחרי

ואש־הממשדה
מוזתנת

נעמי

 עמדו השבוע חתונות שבראש מובן
 של נכדתה רחבי, נעמי של נישואיה
מאיר. גולדה
 :המשפחתי בענף אתכם לעדכן כדי
 רחבי. וזבריה שרה של הבת היא נעמי

 קיבוצניק רחבי, זכריה הוא רחבי זכריה
אש כגנן. במשק העובד מרביבים תימני

 במוסד לאנגלית כמורה עובדת שרה תו
 בייחוס, שאשמה זו והיא — החינוכי
גולדה. של בתה מאשר אחרת לא בהיותה
 צה״ל, את לאחרונה שסיימה ),21( נעמי

 — רחבי הזוג בני של הבכורה בתם היא
 תימני בין שילוב של מקסימה ותוצאה

 במוסד התחנכה היא בבחרותה לווזווזית.
בז וניהלה גבעת־ברנר, בקיבוץ החינוכי

הסופ זוג של מבניהם אחד עם רומן מנו
סנד. ויונית אלכסנדר רים

ואש־הוויו סגן ואש־הממשלה סגן

הקוטלרים אצל משבר
 הוא צוקר, אלי החתן, לכלה. אשר זה
 ראש שום לו ואין צעיר, קיבוצניק סתם

במשפחה. ממשלה
 ידידים זוג שהכירו לאחר קצר זמן זה

אלדור. וגבי זקס אריה _ חדשים
טר יימי• ,**. ם, הסליי טלו ם ב רי ל ט סו ה ו

נגדו. זה את מחזיק לא אהד אף אבל

עו בין אלה בימים עובר שחור חתול
 על ומאפיל ליאורה, ואשתו קוטלר דד

שלהם. חיי־הנישואין
 שם היחסים חתול. ולא נמר חתול!
 זה שומרים, ובני״הזוג מאוד, מתוחים
 מה ביטחון, מרחק על מיספר, שבועות
גדול. שיותר

 שהקוט- לאחר קצר זמן אירע המשבר
 גדליה חדשים, ידידים זוג הכירו לרים

 נישואיה לפני שהיתח — בסר ורחל
דובסון. רחל
 שעל האצבע מבינה, שאני כמה עד
ליאורה. לכיוון הפעם מצביעה הקיר
חו ההיסטוריה כי מוכיח שרק מה
 משבר אירע מיספר שנים לפני גם זרת.
— ליאורההיה אז הקוטלרים. של הנישואין בחיי

 ככתוב. רעותו, לזרועות איש חזרו
 הפעם. שגם מקווה אני

אפדייק. שאמר כמו זוגות, אח,

ועודד —

מחתן
קא רצו ושושנה יפתח ה דוו תונ צנו ח

 אבא אבל — וקטן משפחתי משהו עה,
הפו הולך. לא שזה הסביר יפתח של

טיקה  אלא ברירה תהיה ולא מחייבת, לי
גדול. הו־הא לעשות

 מאוד, גדול הו־הא זה יהיה ואכן,
שואיהם  ראש- סגן של בנו של טקס־ני

 בעוד שייערך, אלון, יגאל הממשלה
המפו בחווילת־השרד חודשים, כשלושה

הכותל. מול אלון של ארת
 על- כך להיקרא שזכה אלון, יפתח

 היה המהוללת, הפלמ״ח חטיבת שם
גרפי היום ולומד בסדיר, צנחנים קצין

 שישנה שלו, המיועדת בלונדון, קה
 למשפחה בת היא בורנשטיין־ברק,

 שאתם מהסוג לא אבל מרובת־ילדים,
הבי במישרד פקיד הוא אביה :חושבים

וה בצהלה, מתגוררת והמשפחה טחון,
באל-על. כדיילת עובדת עצמה עלמה

א מתגרשים ל
 כי כחודשיים, לפני לכם, כשסיפרתי

להת עומדים יורם ובעלה גור רחל
 )1858 הזה העולם הארוך, (הפתייל גרש

 יהיה מה כמובן ידעתי לא עדיין
רחל. של במישפטה פסק־הדין

 לאחר-מכן. שבועיים ניתן פסק-הדין
 על- ומאסר קנס ל״י אלף קיבלה רחל

 דייגי בצלאל והיהלומן לשנה, תנאי
 ומאסר-בפועל קנס ל״י אלף 50 קיבל

וחצי. חודש של
 לפני שהחלה הפרשה הסתיימה בזאת

 של מזכירתו אז כשרחל, שנים, ארבע
 ניו- של בנמל־התעופה נתפסה דייגי,
 בשווי מוצהרים לא יהלומים עם יורק
ה היה התוכנית לפי ל״י. מיליון חצי
 לארצות״הברית להגיע צריך שלה בוס

בעקבותיה.
יכו אני האלה, הצרות כל אחרי אז

 רחל :אחת נחמה לפחות לכם לבשר לה
א ובעלה להתגרש. עומדים ל
 אז שחיה — ליורם רחל נישאה מאז

 לכם, שסיפרתי כפי ולא לילד, ואב גרוש
 — לילד ואם גרושה שהיתה זו שהיא

 להתגרש, מחשבתם״ דל על אף עלה ״לא
בצוותא. השניים שהצהירו כפי

 :בעתיד ביטחון גם יש ויורם לרחל
ל אלה נישואין יתמידו הנראה ״ככל
הרכ של וחמתם אפם על ימים, אורך
 למיניהם,״ ומחרחרי-המריבות לנים

אמרו.
עליה. שעבר כל אחרי שמחה. כמוני מי

מחתן

ודויד חדווה

 נשמעים לא כבר המטורף, בעולמנו
 מתברר הנד, אבל כאלה, סיפורים יותר

לפליטה: אחד נשאר שעוד
 ילדיהם שנים. מזה ידידים — ההורים

 רק בתחילה שהיו מילדות, חברים —
 אהבת־ פיתחו ואחר־כך טובים, חברים

 היום עצם עד לדלוק שהמשיכה נעורים,
הזה.

 כאן יש מה — ודויד חדווה הם הילדים
 דויד, שלהם. השמות באמת אלה לצחוק,
 ג׳לןי של בנו הוא וכחול-עיניים, בלונדי
 וקונסול" אילת עיריית ראש סגן פרגר,
 בלוג־ וחדווה, בישראל, שוודיה של הכבוד

 ויטכין חדווה היא וכחולת-עיניים, דית
ותי חברים הם החתן ואבי שאביה ),20(

קים.
 צד,״ל׳ את חדווה סיימה אלה בימים

 ),22( דויד עם תעמוד שבועיים ובעוד
ב חופה תחת בחיל־הים, בקבע המשרת

עיר־מגוריה. אשקלון,


