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הבכורה. אחרי גבי, ושל שלו השני, ילדם שהיה עופר, בנו של ברית״המילה
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גבי. של ילדיה שני עם יחד בביתו, שחי הראשונים, מנשואיו ילדו

 גבי אמרה חולה״ בעל לי ש ^
/  גור חברת בעלת מושביץ־רשל, /

שב למישרדה כשנכנסה אקזוטיקה,
 עובדות האחרון. השישי ביום הרצליה
 בסתר הגיבו. ולא בגבי הביטו המישרד

 רשל, מומו של לשלומו התפללו ליבן
 שכלה כבר היא גבי. של השני בעלה
 שהתגברה עד שנים ועברו אחד בעל
האסון. על

 אלמנות. שנות עשר אחרי סוף־סוף,
 מושך נאה, גבר רשל, במומו פגשה
 וראש יועץ רב, אישי קסם ובעל

 ארצות־ בשגרירות התירגום מחלקת
 קצת לחיות לגבי, לה, הגיע הברית.
ובאושר. בשקט
 לא העובדות של תפילתן אר

 שבת, ביום בבוקר, למחרת נשמעה.
 ,47ה־ בן רשל מומו האסון. אירע

 חש גילו, מכפי בהרבה צעיר שנראה
 לבית־ מומו את הובילה גבי בחזהו.

 קצר זמן פרק בתור שם, מאיר. החולים
מו והוא לידו יושבת כשאשתו ביותר,

 שגרם בהתקף־הלב לקה ברופאים, קף
למותו.
 בשנית. התאלמנה מושביץ גבי

 הגאה אוהבת־החיים, היפהפיה, הצעירה
 בטרם בעלים שני איבדה והחרוצה,

.40 לה מלאו
 דני את שנים 15 לפני כשהכירה

 של ובנו דויד של הבכור אחיו מושביץ,
 ביניהם פרחה מעלית, מושביץ מארק

 נאים, היו שניהם בסרטים. כמו האהבה
 עד אהבו ושניהם נמרצים היו שניהם

גבול. אין
 הצעיר. לזוג היו לא פרנסה בעיות

 בית קיבלו הם החתונה אחרי מייד
אומנם צנוע, בית — בהרצליה־פיתוח

 שלאחרונה עד בו התגוררה שגבי —
 עבד דני חדש. לבית מומו עם עברה
 עומד הוא כי ברור והיה החרושת בבית־

כמנכ׳׳ל. להתמנות
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ואחר־ הבכורה, בתם את ילדה היא
 ונוצץ וחד היה הכל בנם. את כר

האסון. שארע עד מושביץ, הזוג בשביל

 נהרג חובב־מטוסים, שהיה דני,
 אלמנה נותרה גבי מטוס. בתאונת
בהם שהקטן ילדים, לשני אם צעירה,

חודשיים. בן
 התאוששה לא היא הזה מהאסון

הרבה אלמנה היתה .היא ארוכות. שנים

״״״״״״ הילדים׳״ ושני גבי
של לזיכרו שהוקם דני, בית את חונכת עלית, מבעלי

 שרון בתה אותה מלווים בשכונת-התיקווה. בעלה
 כיום מנהלת במיקצועה, ארכיטקטית גבי, עופר. ובנה
קה גור עצמאי, עסק טי מלאכותיים. לפרחים אכזו

 שלה, טובה חברה השבוע אמרה שנים,"
 מיעטה גברים, עם יצאה לא .היא

 לעברה שהופנו להצעות־החיזור לענות
בליבה.״ דני של זיכרו את ונשאה לרוב

 והיא אביהם, של ברוחו גדלו ילריה
 דני, של לאמו במיוחד קשורה היתה

מושביץ. מארק של גרושתו
 בחברה מניות קיבלו הילדים

 החרוצה וגבי שמם, על קרן והוקמה
בחיים. אתגר לעצמה חיפשה

 ארכי־ למדה היא מותו לאחר מייד
 שנים חמש ולפני טקטורת־פנים,

המלאכותיים. הפרחים את גילתה
המלאכו הצמחים את ייבאה היא

 בלתי־ בצורה הצליח והרעיון תיים,
שבבע אקזוטיקה גור חברת רגילה.
 — יער ורונית מושביץ גבי של לותה
 בצה״ל טירוניות בסיס מפקדת כיום
 — עופר יולי המיליונר של רעייתו ואז

 מכן לאחר הצלחה. לסיפור הפכה
 בעסק נותרה וגבי השותפות, פורקה
לבדה.

 מיש־ קשרים ניצלה לא מעולם
 שלה. העסק את לקדם כדי פחתיים

 לבית, מבית לבנק, מבנק עברה היא
 והפרחים הצמחים את להתאים כדי

 סבלנות לה היתה ללקוח. המלאכותיים
 ושוזרת שעות יושבת היתה ברזל, של

פרחים.
 אמונה .

בגורל ^
 אר לחו״ל, לנסוע הירבתה בי ך
 מלאים. אינם חייה כי היה דומה ^
בודדה. נותרה היא

 נסתיימה שנים כשלוש לפני
 משה את במסיבה הכירה אז בדידותה.

 אהבה זו היתה מומו. המכונה רשל,
ראשון. ממבט

האמריקאית, השגרירות איש מומו,


