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)1963(שימעונה
טניס מינרש בריכת־שח״ה.

 אם יתאבד פפושדו שאלי שחששו יו ^
טאבה. את יחזירו 1 1

 עסק, רק היתה לא טאבה .פפו", בשביל
 היה הוא מלון. סתם היה לא אביה־סונסטה

 אליה שאהבתו אביה, לאשתו, חיה אנדרטה
 בחוף על־ידו זיכרה וששמירת גבול, ידעה לא

נוגע־ללב. רומנטי סיפור היתה ים־סוף
לחוד. כסף לחוד, רומנטיקה

 פפו מראש. צפוי שהיה כפי הוחזרה, טאבה
התחתו השורה מראש. צפוי שהיה כפי מכר,

 הפך פפושדו אלי בעסקים: שאומרים כמו נה,
 חברים עם טובים וקשרים מיזערית השקעה

 לא הכסף את אדיר. לרווח הנכונים במקומות
מי לא גם הוא למדינת־ישראל. להביא מיהר

שהנ למדינת־ישראל, מיסיס עליו לשלם הר
).16.8.89 הזה (השלם זה. עצום רווח לו חילה

הרומנטי המלון. מן הורד אביה של שמה
 פפו של מעמדו גם נגמר ועכשיו נגמרה. קה

עצוב. כאלמן
 אלי נשא בלונדון, ,1989 באוקטובר 6ב־

 קוואן(לונדון) שימעונה את פפושדו(אילת)
מאוד. עשירים יורשים שניהם לאשה.

עשירה
ובודדה

 מופתעים היו בני־הזוג שני של בריחם ן*
 לא ביניהם הרומאן הידיעה. מן במיקצת 1 1

 תוצאה הבטיח לא הוא אך חדש, אמנם היה
כזאת.

משימעו־ אלי נפרד בלבד חודשיים לפני
שנת במשך ביחד שהיו אחרי להיפך, או נה,
 אמרה שימעונה אחרים. ובמקומות באילת יים
להתר קשה שלה דאנדי׳׳ ל״קרוקודייל כי אז
הלונדונית. למנטליות גל

 בשם- יותר קוואן שימעונה מוכרת בארץ
 שעברו לאנשים שוורץ. שימעונה נעוריה,

למדי. מוכר שם זהו ימי־עלומיהם, את כבר
 ובלתי- חדש עולם אינו מוסד־הנישואין

 בעלה הוא החדש. לבעלה ולא לה לא מוכר,
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סו - פ ה נ עו מ עוי ו
 הם בח״ה. טראגדיה בחייו. טראגדיה

 עכשיו בארוחת־ערב. במיקרה ופגשו
שם? יחיו האם בלונדון. התחתנו

ב זוהר א רי ה או

 שש בסן־הכל: השלישית. אשתו היא הרביעי,
חתונות.

ברא הישראלית להכרה חדרה שימעונה
 שלה הקאריירה כשהחלה ,60ה־ שנות שית

המצלי הדוגמניות מיספר היה אז כדוגמנית.
של דוגמניות־צמרת ושש למדי, מוגבל חות

 אחת היתה שוורץ שימעונה זה. בעולם טו
האלגנטי. האירופי במראה בלטה היא מהן.

 נער־ היה ממנה שהתרשמו הגברים אחד
 למישפחת בן בירק, בני תורני, שעשועים
 היפהפיה אחרי חיזר הוא עשירה. תעשיינים

 בחתונה נישאו חורשים כמה וכעבור במרץ,
 מהודר במלון אז) של המושגים מפוארת(לפי

 רמת־אביב מלון אז), של המושגים (לפי
תל־אביב. בצפון

 נישואין סיפקו בלבד חודשים כמה כעבור
 דובר רכילות. לחובבי עסיסיות שמועות אלה
 בגופה כחולים וכתמים נאמנות מכות על

 החליטה שימעונה הדוגמנית. של החטוב
 מן וירדה המכה, הבעל עם יחסיה את לסיים
ללונדון. בדרך הארץ

 גברים במציאת קושי אין יפות לדוגמניות
 נישאה היא לשימעונה. לא גם עשירים.

 את לה שהעניק רוזבאר, נורמן בריטי, לצעיר
 מהפרובינציה טריה ישראלית נערה אשר כל

 יקרות, מכוניות יפה, בית עליו: לחלום יכלה
 אלה מנישואין עשירים. חיי־חברה בגדים,
ויהונתן. אלכס בניה, שני נולדו

 עצוב. באופן הסתיימה האידיליה אבל
 שמישהו לפני אך מנכסיו. ירד העשיר הבעל

מישר הצעירה על לרחם היה יכול בלונדון
 שימעונה כי הסתבר לצרות, שנקלעה אל,

בחיים. להסתדר היטב יודעת
 קוואן, סידני עם מרגש רומאן ניהלה היא
 אחת היתה שאשתו לונדון, מעשירי יהודי

הבי של הנוצץ בחוג המפורסמות המארחות
הבריטית. רה

 התגרש סידני התגרשו. ונורמן שימעונה
 קצר זמן התחתנו וסידני שימעונה מאשתו.

 נולדה כבר חודשים כמה כעבור מכן. לאחר
קאמילה. בתם

 לאדם נשואה שימעונה היתה כן לפני אם
 דרגות כמה בעוד עלתה הפעם הרי אמיד,
 באחד לגור עברו בני־הזוג הכלכלי. בסולם
 בריכת־שחייה בעל ביותר, ההדורים הבתים

 פרטי נהג מטפלות, משרתים, ומיגרש־טניס,
בכסף. לרכשם שניתן האביזרים שאר וכל

 בני־ של הגילים בין שהפרידו השנים 20
 שקינאו לרבים לא וגם להם, הפריעו לא הזוג
בהם.

 רב. זמן נמשכה לא זו אידיליה גם אולם
 רפואיות בדיקות הקשיש הבעל עבר 1986ב־

 בראשו. ממאיר גידול התגלה ואז שיגרתיות,
 חודשים ותוך מהירה, היתה ההידרדרות

 בלונדון, נותרה היא נפטר. הוא מעטים
מאוד. ובודדה מאוד עשירה

עשיר
ובודד

אשתו. עם ובאושר בעושר חי הוא כלכלית.
 כאחד מלונאי של בקאריירה התחיל פפו
כבר אז באילת. האדום הסלע המלון מבעלי

בנים. לשני ואב נשוי היה
 אשתו פרבשטיין, אביה את הכיר באילת

כ עבדה תחילה נחשול. יורם רב־החובל של
הרדי לאחר־מכן בנהריה, בבית־מלון מזכירה

 של מועדון־הלילה את שם וניהלה לאילת מה
 במלון הקבלה לניהול עברה משם נפטון. מלון

האדום. הסלע
ה עם המשותפת העבודה קורה, שזה כפי

 כעבור לחתונה הביא וזה רומאן, הולידה בוס
 של כאשתו רק לא נודעה אביה שנים. כמה

 ועצמאית, דינאמית כאשה גם אלא הבוס,
ונמרצת. חרוצה
 באביה הביטו נשים גם אלא גברים, רק לא

כתבה, קיסרי שולמית העיתונאית בהערצה.

 יכול פפושדו אלי של חייו סיפור 0 י
 סוחט״דמעות. לסרט חומר לספק !

אימפריה הקים חסר־כל ישראלי בחור
)1965(בירק ובני שימעונה
טריות וחבלות מכוח


