
 בין המפוצצות ההדדיות ההאשמות אחרי
 ובעלה, דרור םמדר הוותיקה הדוגמנית
 לפני שפורסמו ארכיב, אבי המיסעדן

 כעת לי יש הזה, בהעולם חודשים שלושה
ל הגיעו הם השניים: על טובה בשורה

בתיוו חתמו כבר שעליו גירושין, הסכם
פרקליטיהם. של כם

 המשותפת. דירתם תימכר ההסכם, על־פי
 כמחצית שהם דולר, אלף 80 תקבל סמדר
 הוא זה סכום הדירה. של המוערך שוויה
 ת- ביקשה שהדוגמנית ממה פחות הרבה
 רצתה היא תוכניתה על-פי להשיג. חילה

 שהוא העסקים בכל בעלה עם להתחלק
חז היא שונות מסיבות אולם בהם. שותף

 על להתפשר והסכימה לבסוף בה רה
הדירה. ערך מחצית
 מבית־ להזמנה השניים ממתינים עתה

ש פסק־דין יוציא שזה כדי הרבני, הדין
יסתיי ביניהם ההליכים ההסכם. את יאשר

חודשים. כמה תוך הנראה, כפי מו,
 לסגנית 1967ב־ נבחרה 33דד בת סמדר

 אחרי־כן שנה חצי ישראל. של מלכת־היופי
 1968ב־ הים־התיכון. מלכת לסגנית נבחרה
תח במיסגרת ים־כינרת, לנסיכת נבחרה

 מאז הזה. העולם של מלכת־המים רות
 עולם לצמרת הדרך את לעצמה פילסה

בארץ. הדוגמנות
 אז שהיה ארביב, לאבי נישאה 1970ב־

 הפך אחר־כך .77 מנדים במועדון בארמן
 והפך שפרש עד בדרגסטור, שותף אבי

עצמו. ברשות מיסעדן
 את לחשוף הירבתה היפה הדוגמנית

 את מאוד הכעיס זה דבר בצילומים. גופה
 בדוגמנות. מלעסוק להניעה שניסה הבעל,

 גברים עם בו בוגדת שהיא בה חשד הוא
 אך נמרי, יוני הזמר ביניהם שונים,
 המשיכה היא ללחציו. נכנעה לא סמדר
 בפיס־ הונצחו מערומיה ולהצטלם. לדגמן

 בין הניצב לוט, אשת ארבל, נחום של לו
לערד. סדום

נתגל לדגמן להפסיק סירובה בעיקבות
בני- בין ונישנים חוזרים סיכסוכים עו

דרור סמדר
הדירה מחצית על פשרה

מופקרים. חיים בניהול
סמ העניקה הפרשה פירסום בעיקבות

 ״כשהכל הזה. להעולם חושפני ראיון דר
 רוצה ״אני בראיון, אמרה היא ייגמר,״

 בקרוב ואכן, הדוגמנות.״ למסלול לחזור
חלומה. את לממש חופשית .תהיה היא

 את מפסיקה סמדר היתד. פעם מדי הזוג.
 תמיד אך בעלה, את לפייס כדי עבודתה,

 יכלה לא שממנו הדוגמנות, לעולם חזרה
להיפרד.

ה למישפט השניים הגיעו זה רקע על
זה את זה האשימו שבמהלכו גירושין,

כפיר יפה
ס: מ ו! אמנ1

סב שני סי
יפה הדוגמנית אבל תאמינו לא

 לשעבר, לבעלה חזרה היא זה. את עשתה
יו המי בפעם מם, אמנון יצרן־האופנה

 השניים רציני. שזה מספרת והיא כמה. דע
 בחיי- שני לסיבוב מתכוננים שהם הודיעו

 תתקיים החתונה מסיבת שלהם. הנשואין
שאולי. רפי של במועדון בקרוב. לדבריהם

 שהדוגמנית לכם דיווחתי חודש לפני רק
 דירתה את שחילקה ,31ה־ בת היפהפיה,
 גבה־קומה חתיך עם האחרונים בחודשים

 אריק לשם העונה מרשים, מראה ובעל
 יכולתי■ לא גרושה. עם שוב נראתה הלר,
 הרמתי לכן כך. על היום לסדר אז לעבור

 באותה לי אמרה שהיא מה והנה טלפון לה
 ונפרדנו קטן ריב היה ולי ״לאריק עת:

ו אמנון ניסינו, בינתיים קצרה. לתקופה
 זה שאולי חשבנו זאת. בכל לחזור אני,
טו ידידים נשארנו הלך. לא זה אבל ילך,
 וזה לאריק חזרתי עכשיו הכל. וזה בים

 מבין ואמנון אותו, אוהבת מאוד אני סופי.
זה.״ את

 כבר שאתם לעצמי מתארת אני עכשיו
חז שהיא סופי זה אם לגמרי. מבולבלים

 הולכת היא פתאום מה אז לאריק, רה
לי אפילו נו, ו אמנון עם שוב להתחתן

כפיר יפה
מאוד החלטית

 בכל אנסה אני אבל זה, את להסביר קשה
זאת.

 אותו עם גרה שהיא רק לא זה ובכן,
 אפילו שהיא אלא ,33 בן שהוא אריק,

 כך על והצהירה איתו להתחתן תימנה
 ממש. של מיליונר הוא הזה הגבר בפומבי.
ענ בקר חוות נמצאות מישפחתו בבעלות

לסי מתגוררים הוריו בארגנטינה. קיות
 גם להם ויש ובשווייץ, במונטה־קרלו רוגין

 הנראה, כפי התרשמה יפה בארץ. פנטהאוז
מכיסו. וגם הבחור, של הרב מקיסמו

שמושת

גירושין
שמו הזמן כל שומעת אני האחרון בזמן

 בתחילה עניין. באותו הכיוונים מכל עות
 שלבסוף עד בפרשה, הטיפול את דחיתי

 ולתמיד אחת לברר והחלטתי נשברתי
הדבר. את

 שספר־הצנד הליחשושים, על מדברת אני
רדתי הציירת ואשתו, גמליאלי גילי רת

 אצל נשאר ליבה מקום באיזשהו אבל
 רגש הרבה נשאר לו שגם שלה, הלשעבר

כלפיה.
 בין שלה הדילוגים לכל גרם הזה המצב

 בזמן לכם דיווחתי שעליהם ואריק, אמנון
 כל כך להמשיך אי-אפשר אבל האחרון.

 החלטה, לקבל צריכה היתרי יפה החיים.
 שהיא קרה כך אליה. הגיעה היא לבסוף
אמנון. אל חזרה

 אמנון בין מתח נוצר הדילוגים בתקופת
 כאלה. במיקרים טיבעי דבר וזה ואריק,

 מצאה ויפה בזה, זה קינאו די השניים
 די אמנם העניין כל באמצע. עצמה את

 להתעורר יכולות לפעמים אבל לה, החמיא
 הבינה כשהיא בעיות. קצת מכך כתוצאה

 לשים שצריך למסקנה הגיעה היא זה, את
לדברים. סוף

 באופן מחברה נפרדה היא מכך כתוצאה
 עם וביחד דירתה, את עזבה היא סופי.
 אחר. במקום דירה שכרה לשעבר בעלה

 בימים כמו ביחד, עכשיו מתגוררים הם שם
נשואים. כשהיו הטובים
 מיני כל היו אריק את שהכירה לפני
 איזה יש שליפה כך על בעיר רינונים
מ שהתרגשה מאז אותה שמנחם מהנדס,
 דני אלא היה לא הזה המהנדס אמנון.
רן,  הרופא־פיזמונאי, של אחיו שהוא קו

רן, גידי ד״ר  לא היא איתו גם אבל קו
 היא תוכה שבתוך נראה מעמד. החזיקה
אמנון. של נשארה

 בית־ספר בחיפה פתחה היא באחרונה
 נוספים. שותפים שני עם ביחד לדוגמנות,

 הרב הניסיון את לחלק מתכוונת היא שם
 עם המסלול על הרבות בשנותיה שרכשה

 חזרה היא לכך פרט מתחילות. דוגמניות
 ביחד בעבר ניהלה שאותו בבוטיק, לעבוד

שלה. האכס עם
 יפה לי אמרה בעלי,״ עם אני ״עכשיו

בעד הכי הכי אותו אוהבת ״אני השבוע,

גמליאלי רונית
!״בסדר ״הכל

 ביניהם מסתדרים כל־כך לא גמליאלי,
 כשה־ להתגרש. ומתכוונים האחרון, בזמן

ו הכיוונים, מכל אלי זרמו כך על דיווחים
 לאדון טלפון הרמתי נפש, עד מים הגיעו
 המסד הידיעה לגבי אותו ושאלתי הספר
יימת.

ש וטען לגמרי, תמים לי נשמע הבחור
לד מדברת. אני מה על כלל יודע אינו
 וחיובי שפיר רעייתו ובין בינו הכל בריו

הת שלו, המופגן הביטחון לשמע לגמרי.
 ששמעו לי נשבעו והם למקורותי, קשרתי

 מפי ממש גמליאלי במישפחת הבעיות על
 בשנית טלפון הרמתי לכך אי עצמו. גילי

המ בכיכר הנמצאת גילי, של למיספרה
 לדבר לי נתן הוא הפעם בתל-אביב. דינה

ה בוטיק־הבגדים, את המנהלת רותי, עם
 פיתאום,״ ״מה למיספרה. מתחת שוכן

 אין בסדר. הכל ״אצלנו החתיכה, לי אמרה
בעיות.״ שום

החל הזאת, הדדכיוונית ההכרזה לאור
 כאלה יש אולי ידיים. מרימה שאני טתי

 שקורה מה על ממני יותר טוב שיודעים
לס מוכנה לא אני אבל הגמליאלים, בין
ידי. את כך על מוך

מ להתחתן והחלטנו מאוהבים אנחנו לם.
 היה זה אריק עם לי שהיה מה כל חדש.
היה. שהיה מה סתם. סתם, סתם,

 רציני, במשבר היינו באמת ואני ״אמנון
 הכי הכי בסדר. שוב הכל עכשיו אבל
מאוהבים.״ גרושים להיות בעולם לנו כיף

 בעבר, הגברת של ההצהרות כל אחרי
 לא. או לה להאמין אם להחליט קשה קצת

ל אבל מאוד, החלטית נשמעה, היא לי
 היא הקודמות בהצהרותיה גם האמת, מען

החלטית. נשמעה


