
גגטלמו
טובל

 כלל בדרך שאני מאוד טוב יודעות אתן
בערו. אני הפעם בערכן,

 דויד על שעובר הסבל על ולשמוע לראות
 קרמרמן יוסי,ה של הצעיר אחיו קרמרמן,

 בספר פרק לקרוא או לשמוע כמו זה המנוח,
איוב.

 את בצעירותו נשא דויד זוכר, שלא למי
 שהכיר בלונדית, ולשית בחורה אדריאן,

ילדים. ארבעה נולדו לזוג באנגליה. כשלמד
 כדי לאשקלון האשה נסעה שנים כמה לפני
 דויד נשוי, אשקלוני צלם הכירה היא שם לרוות,

 מלווה סוער^ רומן החל השניים בין סוויסה.
 ביקשה במהלכו שנים. שנמשך ובמכות, במריבות

 המשיכו עוד והצלם האשה מבעלה. גט האשה
 שהיא עד דויד, של הבריכה עם בווילה להתגורר

 הגט אחרי המדינה. בכיכר הולמת דירה קיבלה
 דויד של חייו את למרר הגרושה המשיכה
קרמרמן.

 באמצעות האשה־לשעבר הגישה לאחרונה
 לבית־המישפט עתירה הוכמן׳ משה עורך־הרין

 היא כי בטלים, שגירושיהם שיפסוק כדי העליון
תופסים, לא ברבנות והנשואין גיורת,

 לראות קשה היה קרמרמן דויד של לידידיו
 של לאולם־השמחות בכניסה עומד כשהוא אותו
 לחגוג שבאו האורחים את ומקבל דבורה, מלון

 עמדה לצידו בנו. של הבר־מיצווה חגיגת את
אדריאן. אשתו־לשעבר,

ג׳נטלמן! איזה
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 נעצר הלוי יעקב שעורך־הדין כששמעתי
 מיסמכים בזיוף כחשוד יום, 15ל־ החג למחרת

 מייד צילצלתי במירמה, קרקעות ובמכירת
 זיוה היתה לדעתי שומרת. זיוה לדוגמנית

 ראו הוכחה? רוצים בארץ, היפות הנשים אחת פעם
התמונה! את

 השניה, מאשתו בנפרד חי יעקב כי לזיוה? למה
 שהתפרסמה מתכננת־האופנה, הלוי, שרה
בחיל־האוויר. סגן־אלוף בדרגת כששירתה בזמנו
 עם רומן משנה יותר במשך ניהל הוא מאז אך

זיוה.
דרינג. דרינד

המרחלת.״ ״מדברת
להגיד, מה לי אין הזה! לטלפון שחיכיתי ״בחיי

 לפני כבר נפרדנו למעשה כולם. כמו בשוק, אני
 עוד לפעמים לעזוב. ממנו ביקשתי חודשים. כמה

 שלי, עורך־הדין היום עד הוא אותו. רואה הייתי
שבבבלי. לביתו חזר הוא אר

 אינו לאחרונה, לו, שקרה מה כל ״למעשה
 להינשא מוכנה הייתי לא כבר אני כלום. משנה

 בינינו שאין גיליתי הגט. את מקבל היה אפילו לו,
 הוא ולצאת, לבלות שאוהבת בחורה אני התאמה.

בבית.״ ימים לשבת שאוהב איש
אחר?״ מישהו עם רומן לך ״יש
מישהו?״ מכירה את אולי אחד, אף לי ״אין

כעמים חמש
ברבנות

שגיא משה עם צווייג חיותה
יצחקו הרבנים

שומרת זיוה
לעזוב!״ ממנו .ביקשתי

 אותה להסתיר הצליח הוא שנתיים במשך
יפהפיה. היא לרעתי ממני.
 רק העיניים את לעצמם שטפו היום עד

 בתו ),21(צווייג חיותה את שהכירו החיפאים
 רומן שנתיים במשך המנהלת בצים, קפטן של
 עוד הכירה היא שאותו ),31( שגיא משה עם

בחיפה. המועדון את ניהל שהוא בתקופה
 רציני, הוא הרומן אם השבוע אותו כששאלתי

 שם יש נכנם. לא אני הקרוב בזמן ״לרבנות אמר:
 הם לצחוק. יתחילו אותי, יפגשו שאם רבנים
 את כשליוויתי פעמים, חמש כבר אותי פגשו
בן־סורת. שוקי שלי הטוב ־חבר

סי התגרש כשהוא שלו, העד הייתי ״פעם  מצי
 עם כשהתחתן שלו, עד הייתי יותר מאוחר לוין.
 המשכתי כשהתגרשו. עד גם הייתי זמיר. ענת
 עם שנית כשהתחתן עד ולהיות לרבנות לבוא
שנית. כשהתגרשו שם הייתי שעבר בשבוע ענת.

 מי כזה? חב!־ עם ברבנות לי יש צ׳אנס ״איזה
ברצינות?" אליי יתייחס

אורדן חנה
שלו והחגיגה אחד כל

במיסדהנות
 הרווקים כל אצל מתעוררים בשנה פעמיים
 של בעיות והגרושות, הגרושים והרווקות,

 בעיקר בחגים, תמיד קורה זה רגשי־מישפחה.
 ומשעשע נחמד פיתרון ובראש־השנה. בחג״הפסח

נחמד. זוג לדעתי, מצא,
 הדוגמנית בחג הגיעה סונסטה אביה למלון
 על־ידי מלווה כשהיא אורדן, חנה המקסימה

 בן ובנם צימרמן, יוסי הפסיכיאטר, בעלה
 בעלה הגיע מלון לאותו אדם. וחצי, השנה

 עם רסס, ראובן עורך־הדין חנה,' של הראשון
 לילד שנשאר מה כל ולה. לו המשותף בנם

 פעם המלון, במיסדרונות להתרוצץ היה לעשות
לאבא. ופעם לאמא

 עם הגיעה מחיפה מילר שרה הסרגנית
 הקבלנים, ממישפחת ברמן, ג׳ימי שלה החבר

 לרונית מנשואיו בבנו מלווה כשהוא
בר־גיורא.
 על השפיע לא הזאת האידילית האווירה

 בניו. שני עם שהגיע עליזי, אורי המהנדס
 על־ידי מלווה שהיתה טמיר, אנבל עם וכנפגש

 מילה, איתה החליף לא מסורי, איתן הזמר
 רומן ביניהם נגמר קצר זמן לפני שרק למרות

שנתיים. שנמשך
שלו. והחגיגה אחד כל
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