הנידו אותן בשם ״האחיות שתעסטעוס
בכחוס בירושלים .גאולה גוני ,מרגלית
אנקורי ,יוסי פרוסט ,ואילן דר .היינו
יושבים בכסית ושותים תה.
״מי שגידל אותנו היו אנשים חכמים,
כמו מכס פוגל ,חיים חפר ,יודל מרמרי
ודן בן־אמוץ .כל מה שאנחנו יודעות
חיום ,זה תודות לאנישים האלה.״
רינה רמון ותמי מור ,שתי האחיות־
התאומות המפורסמות ביותר בבוהימח
התל־אביבית .לפני כחודש ימים חגגו את
יום־הולדתן השלושים וחמישה ,והן מן
המעטות שאינן מכחישות את גילן .נהפוך

תמי ענשיו מ ־ ?

35׳ אך נאלצת להסתיר את עינית החולות
וכהים.
ענקיים
מישקפי־שמש
מאחרי

הוא ,הן גאות בו .שכן גם רינה וגם תמי
יודעות כי ב מ שי שלושים־וחמש השנים
הללו הן חיו תקופת־חיים מלאה.

;,היינו
פצצות !״

תמי1966 ,

יפהפייה חטובה ופופולרית ,ילדת־השעשועיס של הבוהימו
התל־אביבית ,יכלה תמי מור להרשות לעצמה כל דבר .בי
השאר עבדה כדוגמנית ,והצטלמה בתילבושות ״אופ־ארט״ עבור כתבה בהעולם הזד

ן נולדו לחורים ממוצא בולגרי.
} | אבי־המישפחה ,מהנדס וממציא עלה
ארצה עם אשתו ושתי ׳בנו תיו היחידות,
כשהן היו בנות שמונה .מישפחת יוסיפוף
)שם־מישפחתן מבית אביהן של השתיים(
היתה מישפהה ,שלדיברי רינה שיחקה
שש־בש עם המלך הבולגרי .״אצלנו ב 
בית ,בסופיה ,היו ידיות של זהב טהור
על הדלת .וכשצריכים היו לקנות בד

תמי ווינה 1960 ,״
רתם של מכם פוגל ,יודל מרמרי ,חיים חפר ;
אלה הס שגידלו אותן וכל מה שהן יודעות

ץ ו היתה התקופה הכי יפה ב 
 ' / /תל־אביב כולבו הייגו צעירים ,כיש־
רוניים ובתוך העניינים .מרוב שהיינו
יפות ,ר צינו להוכיח שאנחנו גם חכמות.
הכל ,כדי לנפץ את אגדת ,תחיי יסח ו 
תש תיקי׳.
״מי לא היה אז ? גילה אלמגור ,אילי
גורליצקי ,שייקח לוי מהגשש .אורי זוהר
רק התחיל להתפרסם .אריק איינשטיין היד,
בתחילת דרכו• גברי בנאי חיה שר ב־
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■
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תם ההווים

ילידי בולגריה — תמי משמאל ורינה מימין .משפחת יוסיפוף עלתה
ארצה כשהתאומות היו בנות שמונה .הן חונכו על בירכי השמרנות,
למדו בגימנסיה הרצליה בתל־אביב .אך כבר מילדות היו יוצאות־דופן וחופשיות בדעותיהן.

בג

יחד בצורר

רינה מימין ,תמי משמאל.
כבר בעת שירותן הצבאי
החלו התאומות מתחברות עם הבוהימה התל־אביבית.

בחתונת תמי
דיוניסם

יוסי

אברמוביץ1 ,

