
אמיר ושלומית נגר יהודית
מתגרשת - מתחתנת

פרופסורים חתנים
 להם, יש היום. שווים בהחלט הם ובכן, לא. אני רק הרופאים. על כתבו בולם
להציע. מה סוך־םוך,

הפרופסורים. על רק הפעם אבל מבוקשים. רופאים על לבם אכתוב אני
 לאחרונה רק שהופיע ),45(רביד מוטי פרופסור בעיר לשלאגר הפך שנתיים מזה

 מזה .1ו*ד 15 בנות יפהפיות בנות שתי עם יפה-תואר, אלמן, הוא בטלוויזיה.
ה מאשתו שהתאלמן מאז שנתיים, מ בעיר. המבוקשים החתנים כאחד נחשב הוא ת

 שני את לתפוס בארצות־הברית ולא בארץ לא הצליחו, לא היום עד
 והנחשב במילחמה, צל״ש בזמנו שקיבל ),51(חרוזי, יזהר האחים־הפרופסורים.

 עם כיום יוצא בלום־אנג׳לס, סיני הר בבית־החולים מאוד מצליח בדרדיאולוג
בית־חולים. באותו איתו העובדת פיליפינית, דיאטטיקאית

 עורכת־דין, עם מתראה בארץ, המתגורר ),47(חרוזי אילן הפרופסור אחיו,
גירושיה. לאחר עימו להיות וחזרה נשואיה לפני ידידתו שהיתה

א הוא האלה, בימים מאוד מדוכא הנראה אחר, פרופסור ס  הדסה מנהל הראל, א
 אלה בימים חזרה היא אבל אתגר, לאה העתונאית עם ממושך רומן שניהל לשעבר,

לשיווק. פרופסור אתגר, מיכה לבעלה־לשעבר,

סיבות
למסיבות

 15ב־ האופנה. כעולם חגיגות ייערכו החודש
 לחגוג אמיר שולמית הדוגמנית עומדת ביולי

 ואת ,30ה־ הולדתה יום את מפוארת במסיבה
 לגירושים. עד לנשואיה, שנים ארבע מלאות

 מלכת־המים נגר, יהודית הדוגמנית חברתה,
 ולמחרת כחודש, 30ב־ חינה טקס תערוך לשעבר,
 מלכה, סמי ידידת עם נשואיה ייערכו

 פורטונה של שימלה תלבש היא בגדהאורנים.
 חגיגות החודש תחסרנה שלא כך פרץ.

לדוגמניות.

שד
אחת פעם

 בשבוע הוענקו אילן בר באוניברסיטת
 זכתה ובחינוך בשפות ב׳׳א בתואר תארים. !עבר

 את איתה לחגוג באו הוריה פרומר. יאורה
 ובטי בנימין הד׳ר הם אלה התואר. קבלת

ברומר.
בצפת, לביתו פרומר ר״ר נסע הטקס תום עם

פרומר בטי
מרץ איזה

 באשקלון. לביתה המשיכה פרומר בטי זילו
 יום את לחגוג צריכים היו הם זמן באותו ערך

 .25 עד רק חגגו הם .30ה־ שואיהם
היה שנים, חמש לפני הזוג של גירושיהם

הסיפור זה היה בארץ. בתים בהרבה לשיחה ישא *.״*י *״ י* * * / י■

 שהתאהב יפודתואר דוקטור בעל, על הקלאסי
 המכון פרומר, בבית שעבדה במורה־ליוגה,

 נשואה, אשה היתה חיה, המורה־ליוגה, להרזיה.
 הכל, את עזב המאוהב הזוג ילדים. לשלושה אם

 חיה של שלושה ילדים, שיבעה זה ובכלל
 דתי איש חיה, של בעלה הדוקטור. של וארבעה

 צו להוציא הצליח אף בני־ברק, ליד המתגורר
 האפוטרופוס יהיה שהוא הקובע, בית־מישפט של
לביתם. להיכנס הותר לא ולחיה הילדים, של

 את פרומר דוקטור נשא הגירושין אחרי מייד
 הוא שם בצפת, להתגורר עברו והם לאשה, חיה

 כיום עימו שנפגשים מי בקופת־חולים. עובד
בתשובה. וחזר זקן גידל הוא לזהותו. מתקשים
 45 מישקל ,1.55( הקטנה פרומר בטי ואילו

 קצר זמן לבד. העסק את לנהל המשיכה קילס
 פארי את בארצות־הברית הכירה היא הגט אחרי

 קילו. 95 כששקל אותו הכירה היא סבירסקי.
לא היא שמנים שעם לו, להודיע מיהרה היא

 לא אני לאמביציה. ונכנס נעלב, פארי יוצאת.
 אבל הרומן, התחיל קילו כמה אחרי בדיוק יודעת

קילו. 20 ממנו הורידה היא
 מאוד. עשיר מבית בא שפארי מסתבר,
 היה הוא האמריקאי. בצבא בעיטור זכה במילחמה

 יפאני, בסיגנון יפהפה בית בעל סוכן־רהיטים,
 אותו לשאול החלו שידידיו עד תואם. ובית־קיץ

 יותר מאוחר רק בריח׳. לומד לא הוא למה
 חשבונו.. על בדיחה היתה שזאת לו התברר
 אחרי לברידז׳. המורה עם רומן ניהלה אשתו

 וסיים באוניברסיטה ללמוד התחיל הוא הגירושין
לארץ. עלה ואז ומדעי־הרוח בספרות בתואר
 בית שהקימה בטי, עם כיום מתגורר הוא

 בנגינה המנעים חוש־הופור, בעל הוא באשקלון.
 ששני נראה הסחות• של שהותם את פסנתר על

 ולנחלה. לשלווה כיום הגיעו שנבגדו בני־הזוג
מרי. מאוחר לא פעם שאף שמוכיח מה

קדמי סיוונה
מספרות קומות

 לקנות הימים באחד אותה שלח כשבעלה נשואה,
 לסיבוב, אותה לקח סוחר־המכוניות מכונית.

 לה היו לו, כשנישאה בסקס. לשיעור שהפך
 נגמרו — הדירות כשנגמרו דירות, שלוש

 שנים ארבע במשך ניהלה היא הנשואין.
 לאנגלית, מורה היא כיום מישפט־גירושין.

מאביה. תמיכה ומקבלת בנות, לשתי ואם גרושה
שכניה. על לי סיפרה היא

 שאינה תורכיה, מתגוררת הראשונה .בקומה
 בסדר, שהם פרסיים, זוג מולה הדלת. את פותחת

שעולים. ככל ומחמיר הולך המצב אך
ארכי של זוג מתגוררים השניה בקומה

 הם בסלון. מיזרון להם היה שמשום־מה טקטים,
 מולם אחר. למקום עברה והיא .התגרשו,
 מתנוסס בעלה־לשעבר ששם גרושה, מתגוררת
 שתי השלישית בקומה הדלת. על משום־מה

 קוסמטיקאית, מולם היום. כל המנגנות בחורות
 מולי אני. הרביעית בקומה הבית. של הרכלנית

 החמישית בקומה עליו. לדבר רוצה לא שאני זוג
 דוד הכדורגלן של גרושתו ומולה גרושה, גננת

פרימו.
 של גרושות, נשים שתי השישית בקומה

בהט. אבי הבית ושל גרנות, דני :חמר
 אפילו לי, תאמינו הדיירים. בין רומנים גם היו

החשבון. את איבדתי כבר אני

חבית
העליז

 המתמודד בתל־אביב, בשיכון־בבלי בית יש
 בית זה בארץ'. ביותר העליז .הבית התואר על
 התגרשו דייריו ממחצית שיותר קומות, שש בן
מפורסמים. דיירים ביניהם מתגרשים, או

 חריפת־ צעירה מתגוררת הרביעית בקומה
 ספר להוציא העומדת פעמיים, גרושה לשון,

שכניה. מעללי על שיספר
 שמה במיוחד. מעניינת אשה שהיא לי התברר

 שגדלה מצריים, ילידת היא קרמי. סיוונה
 הרוסיה אמה .12 בגיל לארץ ושבאה בשווייץ,
 שנפטרה לפני פעמים, שלוש להינשא הספיקה

 בעלה היה סיוונה של האיטלקי אביה .35 בגיל
 בכל מישררים שמונה לו יש האם. של השלישי

 ניסים המיליונר עם שותף והוא העולם, רחבי
דימונה. טקסטיל במיפעל גאון

אשד, היתד, היא מסודרת. הילדה בקיצור,

בבלי משיבון


