
מתגרשים
מתחתנים

לאח סועדת נראתה מאוד משעשעת שלישיה
 בשולחו התל־אביבית. אוסקר במיסעדה רונה
 אנבל טמיר, אלי ואוכלים יושבים נראו אחד

מסורי. איתן והומר טמיר ,
 את הזמין שאלי העלתה שלי קטנה חקירה

 והרי שבבעלותו. במיסעדה בחברתו לסעוד הזוג )
 במקום: שהתנהלה מהשיחה חלק \
 כיום אני כי עליז, מרגיש סוף־סוף ״אני אלי: /
 וחופשי!" גרוש אדם ן
מתחתן?" לא אתה למה ״אז אנבל: /

זה!" על לחשוב צריך עוד ״אני אלי:
 הודעת הרי ממהר! שאתה ״חשבתי אנבל:

 לשאת עומד שאתה בבית־המישפט חגיגי באופן
אילנית:׳• את

 בטוח מבני־הזוג אחד שכל הוא לי שברור מה
 הוא טענותיו, בכל אלי צדק אפילו אך בניצחונו.

 שבית־המישפט אחרי עדין, במצב היום נתון
 הרבני, בית־הדין של פסק־דינו את ביטל העליון
 ורק נשואים, שבני־הזוג מכאן נשואיו. את שביטל

להחליט בעצם, יכול, העליון בית־המישפט נשיא /

טמיר ואלי אילנית
וגרוש! חופשי אני כי עליז, ,אני

הנהו:
 בית- מאולס יצא תמיר שאלי אצלך קראתי
 שאופשר מפני שפתיו, על רחב ״בחיוך המישפט

אילנית." את לשאת למעשה לו
 21 בסבלנות המתנתי המיכתב קריאת אחרי

 עם כל עם יחד במדורכם, לקרוא כדי תמים, יום
 אילנית. לבחירת־ליבו, נישא טמיר מר כי ישראל,

 בעיתון קראתי ולא לחתונה הוזמנתי שלא מאחר
את ולהסביר להבהיר מבקש אני חתונה, על

העליון! בבית־המישפט שקרה
 שבני־הזוג פסקו האיזורי הרבני בבית־הדין

לאחר. להינשא ורשאים חופשיים הינם טמיר
 בית־הדין פסק את ביטל העליון בית־המישפט

סעיפיו. כל על הרבני
 שהיא תכריז שאנבל ביקש שאקי אבנר הד״ר

 בית־הדין בתיק ישנה כזו הכרזה מלידה. נוצריה
 חידוש בזה ראתה לא אנבל ולכן שנתיים, מלפני
הכרזתה. על וחזרה

 כשהם מבית־הדין יצאו שבני־הזוג מכאן
 שכן בישראל, אחר יהודי זוג מכל יותר נשואים

 אין להתגרש, בהסכמה יחליטו בני־הזוג אם גם
 והם נשואיהם, להתיר שיכול מוסמך בית־מישפט

 כדי העליון, בית־המישפט לנשיא לפנות ייאלצו
 להתיר מוסמך בית־מישפט איזה יחליט שהוא

נישואיהם.
 בני־הזוג, בין לגירושין הסכמה שאין במידה

יותר. מסובך העניין
 טמיר מר של טענותיו היו אילו גם מזו, יתרה

 נישואי־בוסר הם ונישואיו לאמיתה, אמת כולם
 יהודי בין נערכו כי מעולם תפסו לא והנישואין
 בית־ איזה בעיה: טמיר, למר לבחור, יש לנוצריה,

 ואינם בוסר הם נישואין כי יחליט מישפט
תופסים?

 של פסק־דינו ביטל העליון בית־המישפט
 לעשות יכול לא הרבני כלומר הרבני, בית־הדין

 אינו זאת, לעומת המחוזי, בית־המישפט כן.
העליון. נשיא על־ידי שיתמנה מבלי מוסמך,

 טמיר. אנבל של ניצחונה הוא הניצחון לסיכום:
 טמיר שאלי הרבני, פסק־הדין את ביטלה היא

 היום, למחרת במעריב, פורסם וכך בו, רצה כל״כך
 על מודעה פירסם העיתון מכן לאחר שיום אלא

 חופשי טמיר שמר והודיע והתנצלות, טעות
 בואו אז גירסה. אותה אחרי הלך ועיתונכם לדרכו,
 יציג או להינשא, ואילנית טמיר אלי את ונזמין
 מוסמכת, ערכאה של פסק־רין טמיר אלי לפנינו

 לזכות ירוץ ולא להינשא, רשאי שהוא האומרת
 בבית־המיש־ הפסד אחרי בעיתונות, בניצחונות

פט.
 טמיר אלי מר מתי תבררו בקשה: לי יש

 לא הזמנה אני אילנית. עם סוף־סוף מתחתן
קיבלתי.

נשואיהם. את להתיר מוסמך בית־מישפט איזה
 סמוכה ציון עורך-הדין לי כתב זה בעניין

מעניין. מיכתב

מסורי ואיתן אנאבל
מתחתף׳ לא אתה למה ,אז

פרח
בסוף
הקיא

הקונאית
הבימה מבית

קאופמן סיגל
הנקניקים ליד בבוקר

 אם אילנה אשת־החברה מבלה אלה בימים
 בפלמה־דה־ מפוארת יאכטה על דוקה, בעלה עם

מיורקה.
 שם ללונדון, בעלה עם שבוע לפני טסה אילנה

 במטוסם אותם שהטיסו הידידים, להם חיכו
 אשת־חברה היא אילנה שלהם. ליאכטה הפרטי

האלגנ הנשים כאחת גם הידועה מאוד, מבוקשת
 כהלכה לנסיעה הצטיידה היא בעיר. ביותר טיות

 צהריים בוקר, שמלות שכללה מתאימה, במלתחה
מתאימות. פרוות וגם מתאימים, תכשיטים וערב,

 למישפחה אופיינית אינה זאת צורת־חיים
 השנים במשך גם התגלתה אילנה כי הזאת.

 ערכה היא מצויינת. כאשת־עסקים האחרונות
 והצליחה בביתה, תערוכות עשרות בערכים
 היא בבקרים הרבים. לידידיה תמונות למכור
 הפריע לא זה לנשים. להתעמלות קורסים ערכה

בתח ולהופיע ברידג', אחרי־הצהריים לשחק לה
בינלאומיות. ברידג׳ רויות

 סיגל לבתה, גם הקנתה היא הזה החינוך את
 היתה כבר כשסיגל שנתיים, לפני רק אם.

 מישפחתה לה ערכה בארץ, מוצלחת דוגמנית
בהילטון. מפוארת חתונה

 העובד קאופמן, לאהרלה אז נישאה סיגל
במישרד־לחקירות. כבלש היום

 להריונה. השביעי בחודש סיגל נמצאת כיום
בשבוע פעמים ארבע ועובדת עקרת־בית, היא

 בימים הבימה. של החדש בבית־הקפה כקופאית
 בבוקר, בשבע מופיעה היא עבודה לה אין שבהם

 המישפ־ של במיפעל־הנקניק אחר, עובד כל כמו
הקופה. בניהול שם ועוזרת הה,

 של זה על כזה חינוך מעדיפה אישית אני
 כשבידיהם ברחובות, כיום המתרוצצים צעירים
עגיל. ובאוזניהם פתוחים צ׳קים

 חלון־ראווה סביב התקהלו אנשים עשרות
להתק הסיבה סנטר. בדיזנגוף לשמלות־ערב

בחנות. שנערכו צילומי־אופנה הלות:
 מתכננת־ בהתרגשות התרוצצה הדוגמניות בין

>.30(ראובן־פרץ פרח השמלות
 היא להתרגשות. טובה סיבה היתה לפרח

 חנויות־ רשת בעלי צרפתים, זוג על־ידי הוזמנה
 שלהם האורחת להיות בשאנז־אליזה, לאופנה

 את ולצלם לדאוג על־ידם התבקשה היא בפאריס.
שתיכננה. הדגמים

בחייה. הראשונה הנסיעה זאת תהיה פרח עבור

אם אילנה
הברידג׳ בשולחן בערב

ראובן סרח
כרונית מחלה זו בגידה

 בשנה מלחייך. חדלה ולא התרגשה היא לכן
חייכה. שלא כמעט שעברה
 היא בוטיק. ופתחה פרח העזה שנים שבע לפני

 כישרון גילתה אך לתפור, מעולם למדה לא
 והם פרץ, רפי את הכירה אז לאופנה. טיבעי
 שמה. את שנשא בית־אופנה פתחו השניים נישאו.

בנים. שני נולדו לזוג
 קשה עבדה פרח הקלאסי. הסיפור התחיל אז

 עם רומן בסתר מנהל שבעלה וגילתה בעסק,
 כיועצי־ מאמינה לא ״אני פרח: מספרת דוגמנית.
 לדעתי, בהם. להעזר שטות שזה וחושבת נישואיו,

 אותה לרפא אפשר כרונית. מחלה כמו זה בגידה
 היא דבר של בסיכומו אבל לחודש־חודשיים,

 והחלטתי הכל על ויתרתי לכן חוזרת. תמיד
להיפרד."
והסתבך. לבדו העסק את לנהל ניסה בעלה

 אחרי שנה עוד לסבול והמשיכה הסתגרה פרח
 לאחרונה לה. להציק חדלו לא והנושים הגירושין,

 פרח כיום מחדש. עצמה את לשקם הצליחה
שוב. מחייכת


