
 אחרים. צבעים להם חיכו שם אבל חוגגים,
 בכל בפרחים מקושטת היתה המלון של הבריכה

 7ע כולו היה העשיר והכיבוד הקשת, ציבעי
 עכשיו, הארץ. מתוצרת והירקות, הדגים טהרת

 שביתה היתה פשוט אולי זה, על חושבת כשאני
 והדגים והירקות הפרחים וכל באגרקסקו,

 החליט השקעות דיסקונט ומנהל בארץ, נשארו
בתו. בחתונת אותם להשקיע

 בית־ של בצעדים הצעיר הזוג עשה החופה
 התיזמורת נגינת לקול כלומר האנגלי, המלוכה

 אחד וצעד גדול אחד צעד והכלה החתן צעדו
 קטן. אחד צעד ושוב גדול אחד צעד ושוב קטן,

 קיבלו המלכותיים הצעדים שלמראה לי אומרים
לבן. מאוד גוון המוזמנים פני כל

 המוזמנים 250 כל עברו בלבן החופה אחרי
750 עוד אליהם הצטרפו שם דן־קיסריה, למלון

 בקיסריה נערכה שעבר בשבוע החמישי ביום
לזה. לקרוא איך יודעת לא אני ה... החתונות אחת

 דיסקונט מנהל שהוא תדמור, ודב שרה
 בגן לארנון, ליהי בתם את השיאו השקעות,
 של קטן קומץ רק בקיסריה. המפוארת חווילתם

לבית. הוזמנו במיספר, 250 קרובים, חברים
 שהיתה בריכת־השחייה, ליד נערכה החופה

 פרחים אלפי להם שטו המים ועל במים, מלאה
 סידורי־פרחים, עשרות עמדו הבריכה ליד לבנים.

 אם־ וגם לבן, כמובן, לבשה, הכלה בלבן. הם גם
 לבן, לבשה והתיזמורת לבן, כמעט לבשה הכלה
 הכלה לפני הלכו לבן שלבשו קטנות ילדות ושתי

לרגליהם. מתחת לבנים פרחים ופיזרו והחתן,
עמדה שבו למקום החדר שבין המרחק את

יערי חווה
מוצאים איפה

למכירה
 יערי־ מישפט מתקיים שלא ימים כמה כבר
 ועברו הפרשה על לדבר הפסיקו וכאילו גרנות,
 חוסר בהן אין פעם שאף אחרות, פרשות על לדבר
 שומעת אני ימים כמה כל זאת, ובכל בארץ.
 ומי יערי, חווה עם קורה מה ששואל: מישהו
 עולה לא שבוודאי המישפט הוצאות את משלם

לירות? שתי
 מהעניין, להירגע יכולים שלא מי לכל ובכן,

 התחייב המישפט הוצאות את התשובה. לכם הנה
בטל שמהמשכורת נכון לשלם. יערי אהוד
 עבודת של אחד יום חודש כל לממן אפשר וויזיה

 חוץ יערי, של במיקרה אבל עורכי־הדין,
 ענק בית גם לו יש בטלוויזיה מהמשכורת
 מזה כבר למכור מנסה הוא שאותו בירושלים,
חודשיים.

ביחד לגור יערי אהוד עבר יימכר, שהבית עד

יערי אהוד
כזה? גינטלמן -

 שיש נראה לא בינתיים אמו. אצל ילדיו עם
 אהוד אבל בירושלים, בית־יערי על רבים קופצים

 צ׳ק לו שיתן הקונה יימצא שבסוף מקווה עדיין
 של לעורכי־הדץ מייד יעביר הוא שאותו שמן,

אשתו.
 היה יכול כבר יערי וחווה אהוד בין הגט אגב,
 את לדחות ביקשה חווה אבל חודש, לפני להינתן
 ג׳נטל־ הסכים. ואהוד המישפט, לגמר עד המועד

יום. בכל בארץ מוצאים לא אהוד כמו מנים
תדמור ודב שרה

האורחים של פניהם אפילו בלבן, הכל

ק ש בניו־יורק. והיקרים המפוארים המקומות=סי□3נ1 נ
 לסולל שיש ממה יותר הרבה נראה זה לי
בונה.

 באה המדינה כשהצי החמישי, היום באותו
 החצי בא בקיסריה, תדמור מישפחת של לחתונה

 של נכדו של לברית־המילה המדינה של השני
 דוד בגני שנערכה נמרודי, יעקוב סוחר־הנשק

 המלך דוד מלון מול הגבוה הבית שהוא המלך,
בירושלים.
אחד, ולבן בנות לשלוש אב שהוא נימרודי,

 בחתונה לטלי, עופר את שנה לפני השיא עופר,
 האוהב לאבא כאות־תודה דולר. אלף 200 שעלתה

 לפני הראשון הזכר נכדו את עופר לו סידר
 משימתה, השתולל ממש נמרודי שבועיים.

 תיפול שלא דניאל, לנכד, ברית לעשות והחליט
 הבניין של הבריכה ליד דניאל. הורי של מהחתונה

 משמנה איש, 1000 באו שאליה הברית, נערכה
 התרוצצו וביניהם מדינת״היהודים, של וסלתה
 המפואר, הקיטרינג את שהגישו מלצרים, עשרות
דויד, המלך במלון ממול, שהוכן

 ולטלי, לעופר קנה נמרודי שאבא הדירה אגב, !
 חצי עלתה הקטן, דניאל את בה שיגדלו כדי

 אחת כנראה, היא, זאת ולמרות דולר, מיליון |
 מלבד בהן. מחזיק שנמרודי הזולות הדירות '
 אשתו עם נמרודי גר שבו בסביון, הבית־הענק !
 הבית וגם בסביון, נוספת וילה גם לו יש רבקה, |

 פעם שייך שהיה הלבן", ״הבית בשם שהתפרסם
 עליו שם שנמרודי מאיראן, מיליונר רד, לאייב )

 משכן שם השרון, במלון פנטהאוז גם וכן עין.
 בית וכמובן לבקרו, הבאים האורחים את נמרודי |

באחד ודירת־פאר בלונדון, רוד באקסיבישן
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נמרודי ועופר טלי
לדירה דולר מיליון חצי

נמרודי יעקב
בזול! זה -


