
נפרד וייצמן
מידידתו

- דנה

 שלי החדשות כל אבל לי, נעים לא
 איומי־ ,פרידות בגירושין, קשורות השבוע

 מבע. אסונות ושאר גירושים,
אחר הפירודים ו

ושאור -י
 הוא עצובים הכי
 שאול של זה

מ וידידתו וייצמן
 מחצי למעלה זה

 כץ. דנה שנה,
 אותה שילח שאול
ש כמו פניו, מעל

כ הסיבה, אומרים.
 אלה שאומרים פי

 מצא הוא שאומרים:
אחרת.

 שאול בין האהבה
 יותר היתר. ודנה

 וכבר חולף, מרומן
 על אפילו שם דובר

עכ והנה חתונה.
כזה. ברוך — שיו

ל אהבתה למען
 דנה, ויתרה שאול,

 קברניט של בתו
השתת על על, אל־

מל בתחרות פותה
למ .1972 המים כת

 לה שניבאו רות
לז טובים סיכויים

 בסגנות לפחות כות
נעת היא ראשונה,

 של לדרישתו רה
מהת פרשד שאול,
חרות.

 אותה אוהב ״אני
 לראות מוכן ולא

 הבמה,״ על אותה
 של בנו אז הודיע
 חד* בטון הגנרל

מ שלמד משמעי
אבא.

 אותו אוהבת ״אני
 לא והוא הגג, עד

 להשתתף לי מרשה
 אז אמרה בתחרות,״

לא ונשמעה דנה,
דונה.

וריימונד קובהזה. ועכשיו,

הקבלן במשפחת כמעט־גיהשין
דבר שם הוא ברנוביץ צבי אברהם

 הקבלנים לאחד ונחשב בחוגי״העסקים,
מ בכלל. יקר וליהודי בארץ, הגדולים

ב גירושים לפרוץ עמדו כאשר כן, שום
 ביותר, מרעיש זעזוע זה היה משפחתו,

 כלומר, נטוייה. ובזרוע חזקה ביד שדוכא
נועם. בדברי

 לפרוץ עמדו לפרוץ, שעמדו הגירושים
טי בין  של הבנים צעיר ברנוביץ, מו

 ל- עלה וזה זהבה. אשתו לבין אברהם,
 קאס־ פורד מכוניות ארבע האבא ברנוביץ

הרוחות. את להרגיע כדי רי,
במש כי ז דווקא ארבע למה תשאלו

ארבע. כפול הולך הכל ברנוביץ, פחת
 — ילדים ארבעה יש העשיר לקבלן
הודית ה, הבכורה, י ו מריים ארי

 כמובן, בעל או אשה. יש ילד ולכל מוטי.
העניין. לפי הכל

מת במשפחה, שמתבצעת פעולה וכל
העתקים. בארבעה בצעת

 דווקא האלה, המשפחתיות בפגישות
 כמה לפני הראשית. הדוברת היא זהבה
 ברנוביץ הגברת החליטה למשל, שנים,

ה שקיבל מהדירה לה שנמאט הצעירה
 — המשפחה התכנסה נישואיהם. עם זוג

דירות. להחליף הוחלט זהבה וביוזמת
 ברמת- וילה אחד לזוג האבא נתן וכך,

 בנווה- פנטהוז לשלישי באפקה, לשני חן,
בתל-אביב. פנטהוז ולרביעי אביבים,

 זהבה החליטה חודשים כמה שלפני עד
ב תמיד להחליט לה שנמאט הסוערת
היא :אישית להחלטה והגיעה צוותא,

ה הפנטהוז, אותה מעניין לא מתגרשת.
כלום. העסקים, משפחה,

 מחליטים לא ברנוביץ שבמשפחת אלא
 אישיות. החלטות צ׳יק-צ׳ק, סתם, ככה

ול משפחתית, לישיבה החבורה התכנסה
ניצ ובסוף — ישיבה ולעוד ישיבה עוד
 בר- של החכמה בהנהגתו : השיטה חה

 השולחן, בראש שישב־ראש האבא, נוביץ
 היו אם הסוערים, המים הרוחות, נרגעו
 ירד הגירושין ורעיון הוחלקו, מים, אלה

בר- במשפחת מתגרשים אין היום. מסדר

אחד. פה הסיכום נתקבל נוביץ,
 העניק שלו, ההרגעה מאמצי במיסגרת

 — פעוטה מתנת״פיוס לכלתו צבי אברהם
חדשה. קאפרי פורד

 וכך, לכולן. אז — לאחת אם אבל
 בנותיו ושתי השנייה הכלה גם קיבלו

דומות. מכוניות

 סתם או וירוס, זה אם יודעת לא אני
יימ זה אם אבל — מוזר צירוף־מקרים

 חדשה, לאופנה ספק ללא ייהפך זה שך,
יצ למשהו עצמו את שחושב זוג שכל
אליה. להצטרף טרך

 בנו שפשה החדש למינהג מתכוונת אני
 ולהתחתן לחזור כך ואחר — להתגרש

הגרוש. בן־הזוג עם כלומר, מחדש.
 היה שזה בימים — החלוצות אחת

 היתה — שוויץ סתם לא חלוצי, עדיין
ציונההאחרו־ התוכנית גיבורת פלגי, פיליס

- התגרשה פלג■ פילים
בעלה עם שוב והתחתנה

מושבד עזר -פ1ה
 משבר בפני לאחרונה עמדו עירית ואשתו לוי ארטיק הזמר — ידע שלא למי

רציני. מתכוונת אני רציני, אומרת וכשאני שלהם. בחיי־הנישואין רציני
בבית. לשרור חזר השלום לנשום. לחזור יכולים ואתם לאל, תודה חלף, זה אבל
 שהם הרב הנסיון היה הפעם, הסיכסוך, על להתגבר להם שעזר שמה ספק, לי אין

אצלם. הראשונה היתה לא הפעם ההתפוצצות שכן במשברים. רכשו
 עירית הבת. לידת לפני עוד גירושין סף על ועירית אושיק עמדו הראשונה בפעם

 לוקוב. יורם הצייר של ידידתו נהייתה מבעלה, אז נפרדה
 עכשיו. גם עבר זה אז, עבר שזה כמו אבל

פיליםטוי־טוי־טוי. הלאה, גם כך שיימשך הלוואי

שכאלה. חיים של נה
מבע התגרשה היא שנים, כמה לפני

 סידרת בגלל פלגי, יואל הצנחן לה,
דיי' לכיוון ביצע שזה חופשיות צניחות

ת. לת מ סויי מ
 שאמר כמו אמיתית, שאהבה אלא

 חולף. רומן מכל חזקה רוזנברג, זלמן
ו התפייסו ויואל פיליס :עובדה ואכן,

מחדש. התחתנו
 והתמזגו התפלגו אחרים זוגות שני גם

 האחד הפלגים. כדוגמת לאחרונה, מחדש,
 הבלונדית הדוגמנית הטוכטרמנים. הם

 או-טו-טו עמדה כבר טוכשרמן ציונה
 ממושכת תקופה לאחר מבעלה, להתגרש

 האחרון ברגע כאשר — בנפרד חיו שהם
 ולומר לחזור החליטו השניים, התחרטו

יותר. או פחות טוב, כי לדבק
 התל־אביבי המיסעדן הוא ׳השני הזוג
ה הוותיק ב  ריי- ואשתו זילברינג קו
 צריכים שהיו לפני ספורים ימים מונד.
 תעודת״הגירו־ את לקבל ברבנות להופיע

ה החליטו — כדין וחתומה כתובה שין,
ב אחד מחדש מוצאיס-חן שהם שניים

המשותף. לחיקם חזרו השנייה, עיני
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