גירו שי האמרגן
בשבוע הבא עומד להתגרש אחד הזוגות הידועים בבוהמה בבית אמה והשכירה את דירת חמשת החדרים שברחוב פרישמן
התל־אביבית .הוא — האמרגן דני דגן ) (37והיא — עליזה בתל־אביב ,המרוהטת בסיגנון עתיק.
דגן ) ,(26יפהפיה אך לא טיפשה ,המצטיינת במאתימטיקה וב־
דני ,שנכשל מבחינה עיסקית בכמה מהפקותיו האחרונות,
שח־מת.
ביניהם קפוץ ,פסטיבל קצב ביריד המזרח ותחרות כדורגל בליווי
הופעת להקות קצב ,הגיע למסקנה שדמי השכירות של הדירה
המשבר בין בני הזוג החל כבר לפני שנתיים .כל נסיונות
יאפשרו לרעייתו בניפדד לחיות ברווחה ולממן את לימודיה
באוניברסיטת תל־אביב.
הסדר נוסף עליו הסכימו השניים :עליזה תקבל את הבע 
לות על הדירה ,כך שלאחר שהיא תשלם את המשכנתא בסך
 30אלף ל״י ,תעבור הדירה ,ששווייה מאה אלף ל״י ,לרשותה.
וזוהי בכלל מתנה לא רעה לסטודנטית לארכיאולוגיה והפ
רעות בתיקשורת.
עליזה היא אשתו השנייה של דני דגן ,יליד משמר העמק.
בקיבוץ הוא נשא אשה ,סמנה יש לו שלושה ילדים .אחר
התגרש ממנה ועבד לגור בתל־אביב.
את עליזה הוא הכיר במצפה־רמון ,בתקופת שירותה בצה״ל.
על התקופה ההיא מספר דני בנוסטאלגיה:
״אין מראה רומנטי יותר :הירח עולה בשמיים ומסביב
רואים את צלליות האבנים.״ אבל מתברר שהנוסטאלגיה אינה
עוזרת בחיי הנשואים .לאחר הפירוד לקח דני כמה תמונות,
מקלט טלוויזיה ,שמיכה — ועבר לגיור במשרד.
על חלק מהסיבות שהביאו לפירוד ,מספר דני :״ברוד שגם
שתי הבנות שלי והילד■ ,מנישואי הקודמים ,שגר אצלנו ,העיקו
בצורה כלשהי על חיינו המשותפים.
״עליזה היא מבשלת מצויינת — אבל רק כשהיא רוצה לבשל.
״היא תמיד היתר! איתי ,גם במלחמת ששת הימים ,כאשד
הצטרפה אלי ליחידת סיור בסיני ,אבל בסך הכל היא בחורה
קצת לא מציאותית.״
״למרות הכשלונות בעסקים ובחיי האהבה,״ מצהיר דני:
עליזה ודני דגן
״אני תמיד אתאושש! גם בעבר הפסדתי כסף רב ,אבל גם
הרווחתי .שום דבר לא ישבור אותי .לקחתי כעת את ההנהלה
ההתפייסות בזמן הזה ,נכשלו .גם הנסיון האחרון ביסידרה  :ירח -של וזוביו ,תמורת  50אחוז ,ואני פותח שם מועדון בשם
המסיבה .אני -מבטיח לכל המעוניינים ,שאם ירצה הגורל ואמצא
דבש מאוחר באירופה ,לא הצליח.
אמא לילדים שלי ,שתהיה גם מיליונרית ,גם יפהפייה ושגם
הפירוד הסופי חל לפני כחודשיים ,כאשר עליזה חזרה לגור תחזר אחרי במרץ ,אאלץ להתמסר לנישואין — בשלישית.״

מזונות שד  2,500ד־י לחודש
אני רוצה להגיד לכם ,שמהסיפור ה 
זה ,אפילו אני ליקקתי את האצבעות.
אתם יודעים במה בטף ברוטו ,לפני
המיסים ,זה  2500ל״י נטו ז אז ה 
שבוע חייב בית־משפט ישראלי בעל ל
שלם לאשתו מזונות בטבום האסטרונו
מי הזה.
הפרשה התחילה עוד לפני  13שנים :
הפירסומאי ברטון מיצ׳ל הלפרן,
יהודי דתי יליד ארצות״הברית ,נשא ל-
אשה את שולמית ,צברית תימניה,
אז בת  .18שש שנים חי הזוג בעושר
ובאושר .שש שנים בלבד .אז נפסק ה 
אושר .שולמית החלה חושדת בבעלה
שהוא מנהל חיים בפולים .ולא סתם,
אלא עם החברה הכי טובה שלה —
חווה אולביק ,אשתו של רופא ה
שיניים יואל אולביק ,שהתגוררה ב
שכנות לזוג הלפרן בסביון.
מה שהרגיז במיוחד את שולמית הוא
שבעלה נסע לסאפארי באפריקה יחד
עם חווה ,בעוד שלה הוא סיפר שיצא
לסיני.
_______
על אותה נסיעה ,סיפרה חווה אול-
ביק  :״כל אחד מאיתנו נסע לאפריקה
על חשבונו .ברטון נסע בשליחות מש
רדו ,ואני כדי לנוח אחרי תקופה של
מריבות עם בעלי.״
טענה נוספת של שולמית נגד בעלה,
אותה העלתה בפני ידידיה :״הוא נתן
לפילגש שלו מתנות .בין השאר גם מכו
נית סימקה.״
כשגילה הגלגל הרביעי במשולש ,רו
פא השיניים ,איזה יחסים שוררים בין
אשתו לבין חברו ברטון הלפרן ,הוא
ניסה לפגוע בו פיזית .לא פעם הגיעו ל
ידי מכות .אבל במו ג׳נטלמים אמיתיים,

החליטו השניים לסיים את המריבה
בדו־קרב מכוניות .הם התנגשו זה בזה
— אבל בתוצאת תיקו  :שתי מכוניות
הרוסות.
לפני חצי שנה התגרש הזוג אולביק.
כששאלתי השבוע את חווה אם היא
רוצה להתחתן עם ברטון הלפרן ,השי
בה  :מה זה יעזור לי מה שאני רוצה ן
אינני יבולה להתחתן עם ברטון ,מפני
שהביגמיה אסורה בישראל ".בינתיים
ברטון ,אחד מבעלי החברה ליחסי צי
בור הלפרן־פרימן ,משדרות רוט
שילד  105בתל־אביב ,נשוי לשולמית,
ולפי החלטת השופט המחוזי מ ק ס
צ׳רנובילסקי הוא מחוייב לשלם ל
אשתו  2500ל״י דמי מזונות.
קבע השופט  :״בבקשה זו מבקשים
אשה ושלושה ילדים את מזונותיהם
מאת הבעל והאב .רמת החיים היתה די
גבוהה כפי שמסתבר מהעובדה שה 
משפחה גרה בווילה שבורה בסביון ,ו
אין ספק שהאשה והילדים זכאים להמ
שיך באותה רמה גם אחר שנפל ריב בין
בני הזוג ...כשאני לוקח בחשבון את ה
רמה ואת העובדה שהמדובר באשה ו
שלושה ילדים ,אינני יבול לקבוע פחות
מ־ 2500ל״י מזונות זמניים...״
הבעל ,שיצא השבוע יחד עם שלושת
ילדיו לארצות־הברית להלוויית אימו,
לאחר שהתחייב לשלם מזונות כל סכום
שיפסוק בית״המשפט ,נבהל בנראה מ
גובה הסכום .הוא הורה לעורך־דינו ,ל
הגיש עירעור לבית״המשפט העליון ב
טענה שהסכום שנקבע על־ידי בית-ה-
משפט המחוזי ,הוא מופרז.
שולמית ,לעומת״זאת ,טוענת בי בע
לה מרוויח  120אלף ל״י נטו בשנה

ביקור
המאהבת
אאל

האשה
רק רפי שאולי יכו ל לבשל
מין דיי ס ה ש כז א ת .גם א ו תי
מ צ לי ח ברנש ז ה ל ה פ תי ע
מ די פעם.
בשבוע שעבר הו א ל ק ח א ת
ה דוג מני ת שלו ,אסתר זבקו

!הספרית

!1המיליונר
מי לא זוכר את פריטה אברנ׳יל,
!הספרית הנחמדה ,שעזבה אותנו ,כאשר
)לפתע פתאום התאהבה לה במיליונר אם־
יריקאי ונסעה עימו ללוס אגג׳לס ?

רפי ואתי

ונ ס ע א י ת ה ל שוויי ץ כדי
לבק ר שם א ת ב תו ו א ת א ש 
תו ,מנדי ,ש ל א ח ר מ ס עו 
תי ה ב ס פ ר ד הגי ע ה לארץ
ה ה רי ם ה מו ש לגי ם.
רפי חז ר ל א ח רונ ה ל חי 
ק ה של א תי ,ל א ח ר שגר
ת קו פ ת ־ מ ה בווי ל ה שלו ב
א פ ק ה ע ם צ ר פ תיי ה י פ ה פי ה
ב שם פרנצ׳יסקה.
תודו ,גם א ת ם ,שלבק ר
אצל ה א ש ה ,ע ם ה מ א ה ב ת
_ ז ה ב ה ח ל ט רעיון בלעדי
של רפי.

אז לאט־לאט מסתבר שהגבר הנ״ל הוא
לא כל־כך מיליונר ,וסריטה היתר ,נאלצת
להמשיך לעבוד בלום־אנג׳לס ,בספרית־
פריטה
בית.
סריטה וה״מיליונר״ ביקרו לאחרונה ב
ארץ ,וזמן קצר לאחר שובה לניו־יורק,
)או ב 600-אלף ל״י ברוטו לשנה( לכן הגיעו משם סיפורים שאו הוא או היא
מגיעים לה  3000ל״י מזונות ולא  | .2500עזבו את הבית וכל העסק תם ונשלם.
ולשוק החתיכות שלנו יהיה ,כפי ה
נו ,באמת ,אם בבר מדברים על סכו
מים באלה ,מה זה  500ל״י יותר או ן נראה ,העונג לשוב ולקבל לזרועותיו את
סריטה.
פחות ז

