
)1960(כנערת־זוהר גליה
איחגיר...- את להתיז כדי הראשונה בפעם .התחתנתי

)1968(סמי־דייוויס עם גליה
׳נדע...״ בטח הנא אזמר, ניזק׳ .אם

טו הבעל ה הבח שנה. חצי רנני ננ טו החודש ננ
 על בעיתון הכותרת את בני־המישפחה

אביהם. של הירצחו
 ארבעה נולדו ארקין משה לאב
׳•י ילדים.

 סוכנת־נסי- ,כרמלה היא הבכורה
 בעל איש זבין, ליונה הנשואה עות,
 חברת של פנסיונר וכיום ביטחוני, עבר

ה אורלי בנות. שתי ולהם החשמל.
 הנודע האמנותי לצלם נשואה בכירה
 בנות, שתי ולהם פרידלנדר, בארי
 היתה 36ה־ בת אורלי וגהרה. עליה

 ביותר היפות הבחורות כאחת ידועה
 70ה־ שנות של התל־אביבית בבוהמה

 אם היא גילי, השניה, הבת המוקדמות.
 שהיא דינור, בשם רבת־כישרונות לבת
.10 בת כיום

אלמוג, דרורה היא השניה האחות
 ורוויטל 33ה־ בת ענת בנות, לשתי אם
 אמריקאי לרופא הנשואה ,30ה־ בת

ארצה. שעלה
 משה של ילדיו בחבורת השלישי

 ג׳וקי הנודע הפנטומימאי הוא ארקין
 * בן ארקין ליונתן־משה ואב גרוש ארקין,

 באחרונה המופיע מוכשר שחקן ,22ה־
בטלוויזיה. מתשדירי־השרות באחד

 היא משה של ילדיו מבין הצעירה
ארקין. גליה

 ובין כרמלה שגם זוכרים רבים לא
 בחברה 60וד בשנות מפורסמת היתה

ה מרכישותיה ובאחת התל־אביבית,

י ת י  מ
ב של ל כ

* בני של הארוכה היסטוריה ך
 במיקרי־מוות רצופה שבס־ארקין \ (

ב כולם נפטרו ראשי־המישפחה, של
חשוון. חודש

 שעלה ארקין, צבי השושלת, מייסד
ב משבץ נפטר הקודמת, במאה ארצה
ש ארקין, יעקב בנו, גם חשוון. חודש
 זה. בחודש מת טובה, בשיבה נפטר

 ואשתו ארקין, יוסף השושלת, ממשיך
חש בחודש לעולמם שניהם הלכו יפה,
שנים. שש של בהפרש כי אם וון,

 שוטר שהיה המפורסם, ארקין משה
 נרצח ואיש-ההגנה, בתקופת־המנדאט

 במשימה. כשהיה ביפו, ערבים על־ידי
 מ־ שנפטרה ארקין, אביבה אחותו, גם

חש בחודש לעולמה הלכה בעיות־לב,
 נכדתו כהן־ארקין, דניאלה וכעת וון.
 כהן ואלברט גליה של ובתם משה של

חשוון. בחורש נפטרה הצרפתי
 לליל־הב־ 50ה־ ביובל שבוע, לפני

 מבני- אחדים ישבו בגרמניה, דולח
 במהדורת־ ,כהרגלם וצפו, המישפחה
 בסיום ולפתע, בטלוויזיה, החדשות

 סוכנת- זבין, כרמלה הבחינה התוכנית,
ה אחותם בארץ, מהוותיקות נסיעות
ש בשיקופית וג׳וקי, גליה של בכירה

 בה הופיע החדשות. במיסגרת הוקרנה
 שהופיע עיתון, של הראשון העמוד
 קפאה כמעט והיא שנה, 50 לפני בדיוק

 סיפרה בעיתון גדולה כותרת במקומה.
ב ארקין, משה אביה, של הירצחו על

יהו אסירים לבקר שעמד בשעה יפו,
 ראתה לא היא הזה העיתון את דים.

 היתה בה שאחזה וההתרגשות מעולם,
 שאר עם להתקשר מיהרה היא גדולה.

בני־המישפחה.
 ה־ בכלב־הזאב נזכרה זבץ כרמלה
 ממש לאביה. שייך שהיה מישטרתי,

 השכנות, אחת ביקשה גורלי יום באותו
 לקחת תומרקין, יגאל הפסל של אמו
 כדי הישנה, התערוכה לשטח הכלב את

 ארקין מרגלית לשיעור־אילוף. להביאו
 בדקה הסכים. האב, משה, אך התנגדה,

להש הכלב התחיל משה, נרצח שבה
 מסתבר ברחובות. כמטורף ולרוץ תולל

בדמו מתבוסס ארקין נפל שכאשר

יהיה וווו ,
1x3 שד

)1961(בליל־הבלולות גליה
האהבה...' בגלל ולא הבסף בגלל לא ,התחתנתי

 ארקין, בשבט המוות היפה רב **ץ
 עברו כבפעמים — הפעם וגם

חשוון. בחודש זאת עשה הוא —
 באחת שנתלתה קטנה, מודעת־אבל

 טרגדיה הסתירה בהרצליה, השכונות
 אחת ארקין־כהן, בגליה שפגעה גדולה
 בתה הידועה. מישפחת־ארקין מבנות
 בשם־ה־ יותר מוכרת שהיתה דניאל,

 אחרי קשה, ממחלה נפטרה דני, חיבה
משנתיים. יותר במשך שסבלה
ש במחלה לקתה 28ה־ בת כהן דני

 בצרפת, כסרטלהדם(לוקמיה) אובחנה
 המיליונר אביה, עם התגוררה שם

באוני מישפטים ולמדה כהן, אלברט
מקומית. ברסיטה
 פעמיים המוות הלם אחת שנה תוך
 ונע־ מנשות־החברה אחת ארקין, בגליה

 60ה־ שנות של הבולטות רוודהזוהר
 כשנפטר הראשונה, בפעם המאוחרות.

 ילדיה אבי בעלודלשעבר, כהן, אלברט
 שנית, וכעת וסמי־דייוויס. דניאלה

.28ה־ בת בתה את כשאיבדה

 וכך ונעצר, פרק־ידו שעל השעון נפגע
 בדיוק להשתולל התחיל שהכלב הוכח
נרצח. שבעליו ברגע

 לאכול, הכלב סירב השיבעה בימי
מצער. נפטר השמיני וביום

ל בני־המישפחה נהגו שנים במשך
 לפי משה, אביהם של לזיכרו התכנס

 חפיפה היתה השנה הנוצרי. התאריך
 קרה וכך והנוצרי, העברי התאריך בין

ראו ליל־הבדולח אירועי שבמיסגרת


