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 הזה״. ..העולם
מו תה י ה אז 1־בד מלצריתת 1 3 ^ 2 ו 1

עבודתה. את מפסיקים הם כי בעלי־המקוס, לה הודיעו אחד

 שהוא ישר, איציק שלאביה, סברו הבעלים כי התברר לאיילת
 לאורחים. מגישה בתו את לראות נעים לא בית־הקפה, באי בין
הבעלים. נרגעו לכך, התנגדות לו שאין הודיע שהאב אחרי רק

פ  .19 ת ב ט ו ו נ ו
 נתה, מגיעה ענשיו
- גיל לאותו איילת,

ו חח׳ וחיר
 ני ה ח מוני והיא
ניחשה עונו היווני

 היפר, מי הקיר, שעל ראי אי ^
 לשאול נהגה כך העירי״ בכל /<•
 בכל שבאגדה. היפהפיה המלכה יום מדי
היפה ״את לה: עונה הראי היה פעם

 מ־ הראי שינה אחת שפעם עד מכולן!״
 היפה ״את :השיב המלכה ולשאלת מינהגו
 יפה שהיא שילגיה, בתך, מילבד מכולן,

 גבול, היה לא המלכה של לבעסה • !״ממך
 היער. תוך אל שילגיה את גירשה והיא

הגמדיים. ושיבעת שלגיה סיפור התחיל כך
 אין שבאגדה. מהמלכה שונה ישר תמר

 היא להיפך, איילת. בבתה, מקנאת היא
משלה. נופל אינו הבת של שיופיה שמחה
 תמו־ הזה העולם פירסם שנים 28 לפני

 זאת .19 בת בלונדית, צברית של נת־שער
(״תמי״) תמר של דרכה תחילת היתה

ה מנערות־הזוהר אחת שהפכה רפפורט,
בתל־אביב. נודעות
 תשומת־לב הראשונה בפעם משכה תמי
 של ככפילה לשמש נבחרה כאשר כללית,

ארו בתמונות האגדתית, הייוודת ריטה
 בוואדי- בארץ שצולם שולמית, בסרט כות

 והת־ החתיכה של דמותה חזרה מאז ערה.
הזה. העולם דפי מעל רבות. פעמים נוססה

 יצחק לאדריכל תמי נישאה כאשר
 הקץ שבא רבים חשבו ישר, (״איציק״)
 לככב המשיכה תמי אך שלה. לקאריירה

 יותר מאוחר תל־אביב. של בחיי־הלילה
משכית. החנויות רשת של לקניינית הפכה

 שביניהן, הגדולה בנות. שתי ישר לתמי
 לפני ועומדת ,18 בת כיום היא איילת,
 ביופיה מפגרת אינה הבת לצבא. גיוסה
 שה־ נראה זאת למרות אך אמה, אחרי
 כיום השווה. על עולה השתיים בין שונה

 הזוהר, אל דרכה בתחילת איילת ניצצבת
 לראשונה פורסמה כאשר אמה שהיתה כפי

העיתון. בשער
כמלצ עבדה היא האחרונה בתקופה

 דיזנגוף. שברחוב דיצה, בבית־הקפה רית
ה הבוהמה, אנשי על התחבבה היא שם

 הזאת ״העבודה בית־הקפה. את פוקדים
ה־ איילת סיפרה בעיני,״ מצאה־חן דווקא

שכזאת מישפחה1
בני־ נישאו כאשר אדריכל. הוא איציק

 היא תמי בנותיהם. שתי עם ישר ואיציק תמי
 ואילו משכית, החנויות רשת של קניינית

הסתיימה. תהי של שהקאריירה רבים חשבו הזוג,
 ,16ה־ בת שולי, הקטנה, הבת בנותיה. ושתי ישר תמיעכשיו שלום

בעלת היא שולי מישמר־העמק. בקיבוץ כבת־חוץ שוהה
לובשת. היא חולצתה שאת עכשיו, שלום בתנועת ותומכת עמוקה, פוליטית מודעות


