
גורלי בצלאל
ער...״ הייתי ״לא

#י
 תעשיין גורלי, בצלאל את פגשה

 בעל פעמיים, גרוש גרוזי, ממוצא
 ויצואן ויבואן מאווררים לייצור מיפעל

 קטן רומן התחיל מוצרי־חשמל. של
 עברה וחווה גדול, לרומן שהפך

 של המיסוד את בצלאל. עם להתגורר
ליום עד חווה דחתה המשותפים חייהם

 ברשותן לעמוד ויוכלו יגדלו, שהילדים
עצמם.

 ורחב״לב, נוח כאדם התגלה בצלאל
 לילה מדי כמעט לירית. נשמה ובעל

 ומיזמורים. שירים לה משמיע היה
 סוף־סוף הגיעה השנה ינואר בתחילת

168 בעמוד (המשך

גורלי־ארליבמן חווה
השינה לפני מיזמוריס

ש )יין1הו
 גורלי בצלאל חדל מתי ברור א

 חווה לאשתו סרנדות לשיר )64( €
 בודאי חווה ).47( גורלי (ארליכמן)

 בנישואיה אזהרה באותות הבחינה
 בתחילת רק נישאו הם לגורלי. הטריים
 חיים שנות תשע אחרי השנה,

התעלמה שחווה יתכן משותפים.

 בשתיקה הבחינה לא ואולי מהאותות,
 לה לזמר נהג בצלאל אכן, כי הרועמת.

 במשך המשותף יצועם על שירי״אהבה
המשותפים. חייהם שנות כל

ם 11 לפני שני  חווה התאלמנה י
 שני:■ עם ונותרה מבעלה ארליכמן

שהתאלמנה אחרי שנתיים ילדים.

0- 2״2״8.

ם אביב בתל ונחתם שנעיר .1982 בנובמבר 2 ביו

אחד מצד

ז. ארליכמן חור! מ. $ 0786247( 
חוה) (להלן: אביב תל 3 בבלי ברחוב

י0 מצד ג

לי בצלאל ר . גו ז ת. ) 0824129(
בצלאל) (לחלך: אביב תל 16 ליפסקי מרחוב
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ו זה לחינטא עומדים וחצדדיט ז ״י, ל מו ד כ הואיל!

ט, יט מהצדדים אחד ולכל רכו ואיל! וה

יחסי חוק במסגרת ם והצדדים י נ י נ עו ם אה להסדיד מ ה ני י י ם ענ טיי חרכו איל! הו ו
ו ממון י י ב נ ג ב ו ו וכל חחוק) ז (להלך 1973 - תטלייג ז אחר, רלבגסי די

ה הוצהר, לפיכך תנ ו והוסכם חו ן כדלקמן הצדדים כי

 החוזה העתק זהוהוסכם הותנה
 בני״הזוג בין שנערך

ברבנות. נישאו שהם לפני גורלי, ובצלאל חווה

 כמתנת־נישואין דירה לחווה בצלאל מעניק בהסכם
 ביטוח את שמה על להעביר גם התחייב הוא

 הבעיות החלו שנישאו לאחר רק שלו. המנהלים
_ _ _ _ _ _ _ 6 1

שו לטובת שהעידה הידידה שבטו ■דדיו א  במי
 בערה מישפט■: בענ״ן בעצמה עכשיו מסובכת

ם רחרוקת הסכם ער מחתימת! בו חזו ש בו —ו


