
ואילנית אילו שרו

 שנות וחמש נישואין שנות ארבע לאחר
ב הגישו מצליח, כצמד משותפת עבודה
 צח )23,< וחנה )28( שלמה שעבר שבוע

לגירו בקשה בתל־אביב הרבני לבית־הדין
ב מתאימים שאיננו למסקנה ״הגענו שין.

 שלמה־אילן. מסביר אופי,״
הם ואילנית ׳אילן מפתיעה. מסקנה

 לבד.״ הופיעה היא — באלים
 בסוף בעתיד. כנראה שיקרה מה וזה

 ב־ לפסטיבאל השניים נוסעים אוגוסט
ההתפ אולם כצמד. עדיין — לוכסמבורג

 שלו שהאקס היא שלמה חזה אותה תחות
 למרות אמרגנה. יהיה והוא כסולנית תופיע

אמון השניים בין לשרור ממשיך גירושיהם,

 תראה ״עוד ^
!״יהיה טוב כמה

 נשואיהם אבל ן$נ
 הסתיימו

ברע השבוע

ח₪ו
יחד?
-לא!

 ו־ הבמה, על אותה מלווה היה ואילן —
 את שאסף הוא לבמה: מחוץ איש־העסקים

 ובחו״ל, בארץ הקשרים את אירגן החומר,
 מ־ אחד התעקש לא ״מעולם חוזים. גמר

 הוא. אומר כצמד,״ דווקא שנופיע איתנו
 שזה כשהחלטנו לצרכים. בהתאם ״הופענו

הפסטי־ בשני לבד, תופיע שאילנית טוב
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* ת קיום * ר מ צ  מר־ .מסוכן מקום הוא ב
 לשם. הגיעה כאשר התאבדה מונרו לין
 הצמד לשם. הגיעו כאשר התגרשו העופרים

 במשך נאהבים זוג שהיו ודוד חדות
 אל לא אבל לצמרת, יחד הגיעו שנים,

 ישראלי זמר צמד מתגרש עתה החופה.
ואילנית. אילן נוסף:

׳ הנישואין במיטת גם נמשכת העבודה ״מתיחות
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 רבות, שנים יחד שרים שהם לנורות ליינו.
 להינשא עמדו ואף יחד העולם את סובבו

 אחרת לנערה דוד נישא לבסוף לזו. זת
לאחר. להינשא עומדת חדוות גס וכן

ל בארץ. האהובים הזמרים בין כיום
 לבסוף הצליחו וטיפוס, עמל של שנים אחר

כי בחו״ל. הופעות תריסר למעלה: להגיע
 ובקול־ צה״ל בגלי השנה צמד דוד. נור

 תרזה של אהבתה על כסף תקליט ישראל.
המיצעדים. בראש שירים 11 דימון.

ף **י! ס ם נו ט. ה  חובבי על אישית אהודים ג
 לעיניים, תאווה הם הבמה על הפיזמונים.

 בת־ על מאפיל והשחרחר הענק כשאילן
למ והשברירית. הקטנה הבלונדינית זוגו
 פיננסית, מבחינה גם הרבה, הצלחתם רות

 היו לא בהתנהגותם, עממיים השניים נשארו
 בפרשיות המידה על יתר פעם אף מעורבים
ואי משתכרים ״איננו השונות, הבוהמה

 ״אנחנו שלמה. מחייך חשיש,״ מעשנים ננו
 מזימרה.״ שמתפרנס זוג סתם
השבוע. עד

 השבוע שעשו שהצעד היא האמת
 הפורמלי החלק רק היה ואילנית אילן
 שזהו ידענו שנה לפני ׳״כבר הפירוד. של

שלמה. מגלה זה,״

 - קריירה
אושר במקום

? קרה ה **
 זוגות. להרבה בצמרת שקורה מה קרה

 יחד שנמצא ״זוג מדי. גדול שם המתח
 חייב בעבודה המתח — ביממה שעות 24

 טוען שלו,״ הפרטיים לחיים גם לחדור
 עד שמשממה להגיד, ״אי־אפשר אילן.
 מהכל שוכחים ואחר־כך — חזרה תשע

 אחר־כך, גם נמשכת העבודה של המתיחות
 הנשואין מיטת על גם חותמה את ומטביעה

 שעלינו למסקנה ־׳שהגענו עד מצטבר. וזה
 הנישואין. עם או העבודה עם או להפסיק
 הנישואין.״ את להפסיק החלטנו

 תמיד היתד, דעיסקית, אמנותית מבחינה
 אילנית ברורה. עבודה חלוקת בני־הזוג בין.

אפילו טובה — השניים בין הזמרת היתד,
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 החזיקו לא הצלחתם למרות עולמית. לה
 להיפרד. נאלצו והם מעמד, נשיאיהם חיי

 עצמאית בקאריידה ממשיכה עופרים אסתר
מהאופק. נעלם אברהם, בעלה, ואילו בעולם
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הקריי להמשך יוצאים הם כמקודם. מלא
 אילנית ביניהם. חוזה כל ללא שלהם רה

 מצטערת, אני ״צח, להגיד: רגע כל רשאית
יותר.״ לשיר לי מתחשק לא

- נפרדים
יחד וממשיכים

 מאוד. תיאורטית אפשרות כמוכן והי *
 םאד לכל ניכרת. היתד, היום עד הצלחתם ן

 אתרי כבר הבאה, בשנה בשמיים, כוכב
 הם — דימו! תרזה של אהבתה חצות,

ש להיטים שלהם. מהלהיטים אחדים רק
 אילן אך קולה, את להם תרמה אילנית

 שלו. והשיפוט הבחירה כושר את תרם
תי לא שהשותפות מדוע סיבה שאין כך

משך.
בו וצחה צח בין הגירושין הסכם גם

 כשם טובה. ורות הדדי אמון באותו צע
בהכנסו חצי חצי להתחלק נהגו היום שעד

ברכו בשווה שווה עתה התחלקו תיהם,
שם.

שרים ״אתם
?״ בחתונות

 ה־ הסידור נראה עסקית בחינה *,י*
 מכתבי זרם אם ספק ביותר. נוח חדש

 לחודש 4,000ל־ כיום המגיע המעריצים,
 פחות לא פופולארית תהיה אילנית יקטן.

ש בארץ אולי היחידי כשהאדם מהיום,
 בגירוי שעסק הרב הוא מיהי מכיר אינו

 בני־הזוג של למקצועם שאל כאשר שיה.
 ״אה, הגיב: זמרים, הם כי ונענה המתגרש

 נו, ובר־מצוות? בחתונות מופיעים אתם
יפה.״ יפה,
 אילן את ששמעו הישראלים, שאר כל

פחו לא בהנאה לשמוע ימשיכו ואילנית,
ה יפריעו לא להם לבדה. אילנית את תה

במיוחד. גירושין
ה רק ישלמו בצמרת השכינה מחיר את
לשם. שהגיעו שניים

י




