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 של קריירה על חלמה ומאז לתיאטרון,
אר שילדה מכיוון שחקנית־קולנוע.

 למישפחה מרותקת והיתה ילדים בעה
קיצוני. תיסכול בה הוליד זה ולבית.

 יכולה אינה כי לדעת כשנוכחה
 לפחות להיות חלמה שחקנית. להיות

 מזה גם אר קורסים, עברה היא מאפרת.
 לציירת. הפכה זאת תחת דבר. יצא לא

 בציירים תמיד מלא שלה הבית
 המלווים תימהוניים, חלקם צעירים.

 במכונית בארץ. בסיוריה גם אותה
רו קרובות לעיתים שלה. הסובארו

 עם רוקדת במועדוני־לילה, אותה אים
הצעירים. מבני־חסותה אחד

 — ריבקה התפרסמה בעיקר אך
 ה־ בזכות — ״קירי״ להיקרא האוהבת

 שלה. האכסטראוואגנטיות תילבושות
 שחזתה אחרי התחיל שזה אומרים

 אלי־ כיכבה שבו קליאופטרה, בסרט
 שהיא לעצמה דימתה ריקי טיילור. זבט

 קליאו־ בתפקיד ליז או קליאופטרה,
 שעות בכל להופיע והתחילה פטרה,

 כשראשה מוזהבות, בתילבושות היום
 קומה, גבי על קומה תלתלים, עטור
 איפור שכבות־שכבות מאופרות ופניה

מלאכותיים. ריסים בתוספת תיאטרוני,

 מעוררות החלו והופעתה התנהגותה
 היא מאיר ריבקה כי ידעו והכל חיוכים,

 יותר מיעט בעלה במיקצת. תימהונית
 חדל ולבסוף בחברתה, להופיע ויותר
הס בבת־ים בביתם אמנם, כלל. מכך

 וולפסון אייזיק כמו מיליונרים תובבו
מאכילה היתה שריקי קלור, וצ׳ארלס

מאיר ריכקה
- את לקח איל־העסקים

בהרב אורי
הטוב הידיד של כלתו

 להופיע המאירים חדלו כזוג אך אותם,
בפומבי.

וילה
למזכירה **

את

 בחרב. אורה מילאה החלל ת
 כשהכירה 16 בת היתה בהרב אורה

אורי המעולה הפיסיו־תראפיסט

 בהרב, מנשה המלחין של בנו בהרב,
 היה בהרב מנשה .40ה־ שנות כוכב
 לקח וזה מאיר, מוטקה של הטוב ידידו

אצלו. לעבוד הצעירה כלתו את
 היתה בהרב אורה של עלייתה
 יד־ הפכה קצר זמן תוך מטיאורית.

 פ־ זיכרון לה יש הבוס. של ימינו
 להפליא כישרונית היא נומנאלי,

ידועי־ אישים עם ויחסיו ענייניו בריכוז

כבת־ים מאיר מישפחת בית
טובי□ ימים שידעו ורהיטים קטיפה וילונות לדגים בריכה

יפהפיה. גם היא מזה וחוץ שם,
 כאחת המזכירה נודעה קצר זמן תוך
 היא בארץ. האלגנטיות,ביותר הנשים

 שחורים בגדים תמיד ללבוש מקפידה
 שחורים גרבי־ניילון ובכללם ולבנים,

בימי־שרב. גם
 מעבידה את מלווה החלה כמזכירה
 זמן מצאה אלה בין בחו״ל. בנסיעותיו

 ודנה, אלן ילדים, שני לבעלה ללדת
 הבן בבריטניה. כיום לומדים ששניהם

אמנות. הבת מינהל־עסקים, לומד
 בתל־ בדירה גרה בהרב מישפחת

 כי סבר מאיר מוטקה אולם אביב.
 יותר. נאה דיור שלו למזכירה מגיע
 מפוארת וילה לבנות לה עזר הוא

 בין וטובלת חומה מוקפת זו גם בסביון.
 שאין בית בנה מפורסם אדריכל עצים.

 ואביזריו שיש, רצפותיו — מחיר לו
 בארץ ידעו לא כשעוד מפליז. עשויים

 אחת קישטה כבר פיליפינית, זאת מה
בהרב. בית את כזאת

 בעל יש שלאורה העובדה למרות
 הפיסיו־תראפיסטים מגדולי שהוא
 המאמן אחר, גבר מעסיקה היא בארץ,
אותה. ומעסה בהתעמלות אותה

 בין היחסים התקררו השנים במשך
 אורי עבר שנה 20 לפני בהרב. בני־הזוג

 של המרווחת בווילה מיוחד לאגף
 הבית את עזבו כשהילדים המישפחה.

 הנישואין התרוקנו לאנגליה, ונסעו
 יחסי־ שוררים השניים בין מתוכנם.
 חוגגים הם מזה. יותר לא אך ידידות,

הילדים. של ימי־ההולדת את ביחד
 במישפחת חלה דומה התפתחות

 לאגף עבר מאיר מרדכי גם מאיר.
 בבת־ים. מישפחתו של בווילה מיוחד

 מאיר מרדכי נוהגים רבות שנים מזה
 שעות במשך ביחד, לטייל בהרב ואורה

סביון. ברחובות יום, מדי
 כפולים חיים יש המישפחות בשתי

 מישפחת צביעות. ובלי בגלוי אך —
 גם וכן ילדיה, לגבי מאוחדת בד,רב

 חייו את חי אורי מאיר. מישפחת
 בעיר שמועות היו מכך. ומרוצה בנפרד,
 תמורת דולר מיליון תובע הוא כאילו

 שמועות־שווא. היו אלה אך גירושין,
 מסתדר והוא לו, נוח הקיים המצב
היטב.

אשה
בודדה

בסביון בהרב מישפחת בית
מיוחד ומעסה אביזרי־פליז שיש, רצפות

 למרדכי היתה שנתיים פני ^
 ההגה ליד נרדם הוא תאונה. מאיר /

 רב זמן במשך בעמוד־חשמל. ונתקל
לאיתנו. חזר עכשיו אחת. בעין ראה לא

 להיות צריכה אורה היתל לכאורה
 וילה הכל. לה יש מאוד. מרוצה

 שעוררו אלגנטיים בגדים מפוארת.
 עם הפליגה כאשר גם התפעלות

 המיליונרים״. ב״אונית מאיר מוטקה
 היווני המעצב מעשי־ידי תכשיטים
ליוונים. המפורסם

אומללה. די היא אלה כל למרות אך
 מוטקה בודדה. היא החגים, בהתקרב

 שלה. ילדיה מישפחתו. עם נמצא
 לבלות מי עם לה אין באנגלית נמצאים

עוזבת היא כלל בדרך בארץ. החג את

בהרב אורה
כמזכירתו שתשמש -

מאיר שי
קרירים יחסים

 עשתה כר לאנגליה. ונוסעת הארץ את
הפעם. גם

 היא יום בכל מסודרים. שלה החיים
 - במיגדל־שלום למישרד הולכת

 שהוקם מאיר, מישפחת של הענק בניין
 - הרצליה גימנסיה של הריסותיו על

 מטלפנת כאשר בענייניו. ומטפלת
 באדיבות לה משיבה היא מאיר, ריקה

בעלה. למזכירת כנאה קורקטית.
— מאיר של הגדולים הבנים עם

 אדריכל, ואבי, הכל״בו, מנכ״ל שי,
 בת־הזקונים, עם אך קרירים. היחסים

 של בביתו גרה שנשארה היחידה ריבי,
לב יחסים לה יש רוני, והבן מוטקה,

ביים.
 — בפרדס״חנה חגגו מכבר לא

 יום את — המישפחה של מושבת־האם
 כל מאיר. מרדכי של 75ה־ הולדתו

 בחרב אורה שם. נאספה המישפחה
נעדרה.
 אורה, של 50ה־ יום־הולדתה את
 של אמה חגגו. לא בספטמבר, 9ב־ שחל
כן. לפני נפטרה אורה

 את החברות אחת שאלה מכבר לא
 כל־ על לוותר שהסכמת ״אחרי אורה:

 הגבר לצד להיות כדי דברים הרבה כך
 חושבת את האם ומעריצה, אוהבת שאת

 כלכלית, מבחינה מובטח ׳שעתידך
לפחות?״

 בכנות מאמינה ״אני התשובה:
 שהוא האהבה ובכל בו, שיש ובשכל
לכלבים!" אותי יזרוק לא הוא לי. רוחש
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