
 שפקד המשבר על לכם בישרתי 1987 בדצמבר
לוין. מישפחת את 1

לוין, חניד המחזאי שבה, למפורסם  אח יש לוין, חנוך המחזאי שבה, למפורסם
 לוין, דויד בשם מפורסם, פחות כי אם מוכשר,

ניצה. בשם נאה אשה עם הנשוי
 כבר והשניים בימאי, הוא לוין, דויד הזה, האח
 בשם האחד ילדים, שני להם ויש שנה, 20 נשואים

המשבר שמקור לכם סיפרתי אילן. והשני בן

ת אינן הסיבות בחרו

 המתנהל הלוהט הרומאן אבל במדוייק, ברור אינו
 תרם לא אפלבאום לבועז לוין ניצה בין

 לדויד, ואילו להיפך. אלא לאיחוד־המישפחות,
 מירי עט לכן קודם ארוך רומאן היה בעלה,

שומרון. ח הרמטכ״ל של גרושתו שומרון,
 עדיין ובועז ניצה אתכם, מעניין עוד זה אם אז
 הבעל, לוין, ודויד להם, טוב ומאוד ביחד, חיים

 חיל עושים הבנים ושני לביים, ממשיך עדיין
ישראל. על ושלום בעבודתם,
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 סיפור על־ידי בתדהמה הוכתה הגבוהה החברה
 ברנוביץ, ומוטי זהבה של פרידתם

עתירת־הנכסים. הקבלנים ממישפחת
 של לחו״ל בנסיעתה התחיל המעשה סיפור

 צעיר שהוא גבר, הכירה בטיסה ברנוביץ. זהבה
 השניים, בין קליק ונוצר שנים, בכמה ממנה

היסטרי. לרומאן שהתפתח
 כמה ארזה פשוט היא לארץ, זהבה כשחזרה

 עוזבת שהיא ההמום לבעלה והבהירה מיזוודות
שלה. החדש הקשר לטובת הבית את

 חברים לאורך״זמן. המום היה לא ברנוביץ מוטי
 אילני, אירית את לפניו והציגו לו דאגו טובים
 בשכונת המתגוררת ואלגנטית עשירה גרושה

 הנמשך אדיר, קליק נוצר השניים ובין תל״ברוך,
 כמו חיים שהם מספרים הזה. היום עצם עד

באגדות.
אבי איש־הביטוח הוא מהעניין שנפגע מי
 הוא הזה הרומאן ראשית מאז כי טוקטלי, נועם
 רחוקות. לעיתים אילני אירית ידידתו את רואה
 החבר את לאהוב ממשיכה עדיין ברנוביץ זהבה
 אילני, באירית מאוהב עדיין ברנוביץ ומוטי שלה,

 של שנים הרבה עוד להם מאחל ישראל ועם
אהבה.

ההגרה
שאור רבית

 היו המלא, בהרכבה שאולי, מישפחת אצל
 האחרונה. השנה במהלך רבים שינויים

הפלייבוי בין הרומאן על התבשרנו בתחילה

שאולי וטדי נרשונוביץ ציפי
נפרח

 של האהבות שסיפורי להודות חייבים אתם
 מהם לעשות אפשר משהו. באמת הם לב מירה
בהמ חוברות או לטלוויזיה, בהמשכים סידרה
דאלאס. בנוסח קלטת־וידיאו או שכים,
 רומאן מתנהל הסידרה של הראשון בפרק אז
 לבאבא לב מידה בין בן־כמה־שנים חשאי
 המנוח. פאלי הבאבא של בנו מנתיבות, ברוך

 השניים, בין אדיר פיצוץ יש הפרק סיום ולקראת
בבית־ הדדיות תביעות יש מתפרסם, הרומאן

שאולי ורפי לוי חווה
בן לד1נ

 האקס־ ובין שאולי רפי ואיש־חיי־הלילה
 האופנאית־בהווה, ואקס־מלכת־היופי, יתדוגמנ
 שהם מהעובדה לא המומים, היו הכל לוי. חווה
 קודם זה על חשב לא שאיש מהעובדה אלא ביחד,
 היה לא מזמן כבר מזה מוצלח יותר צירוף כי לכן,

בארץ־הקודש.

מעוז ודני לב מירה
□החיים ונהנים סבלים

נפרד. והזוג המישפט,
 איש־הביטוח את לב מירה מכירה השני בפרק

 מעה, ניצה עם בעבר נשוי שהיה מעה, דני
 ולב מעוז שניים. או פרק איזה שווה היא שגם

 מריבות, יש ביחד, לגור עוברים בזה, זה מתאהבים
 והזוג השמצות, עם פיצוץ ושוב התפייסויות,

נפרד.
 הדווייה לגולה לב מירה נוסעת השלישי בפרק

 את חברים אצל מכירה היא שם בלום־אנג׳לס,
 מעשירי־ אחד הוא שלדבריה אמרבי, מייק
 לה קונה והוא ביחד, לגור עוברים והם העיר,
להתחתן רוצה שהוא לה ואומר תכשיטים הרבה

 ההורים, עם קודם לברר צריכה היא אז אבל איתה.
 חובות כמה לה שיש ונזכרת ארצה חוזרת והיא

 סך על המחאה לארץ מגיעה יומיים ותוך קטנים,
 היא בינתיים החובות. לכיסוי דולר אלף 100

 פה, נחמד ושמאוד בארץ, השתנו שדברים מגלה
נשארת. והיא

 לזרועותיו לב מירה חוזרת הרביעי בפרק
בחשאי. מתחתנים והם מעוז, דני של החסונות
 לב מירה באושר. ביחד חיים הם לעכשיו, נכון
 והשניים האחרונים, בחודשי־הריונה נמצאת
 הפעם שלפחות מקווה אני מהחיים. ונהנים מבלים
זמן. הרבה־הרבה הזה הפרק יימשך

אלף איי־קי!
 יוסל׳ה היהודי־הגרמני המולטי־מיליונר של הידועה־בציבור שנים במשך היתה לוי־בוכמן גילה
 דויד בםיזדל■ להתגורר ועברה ארצה חזרה לוי וגילה נפרדו, הם יקרות. במתנות אותה שפינק בובמן,

בתל־אביב. היוקרתיים
 מיפעל־המחשבים ממקימי ארזי, אפי את הכירה היא האחרונה בשנה אבל מזמן, היה באמת זה כל

ממושך. רומאן איתו וניהלה סאיטקס,
 של אמו את הכירה לד וכשגילה לחופשות, לחדל, ביחד נסעו הם אהבתם. סיפור אחרי עקבו הכל

להינשא. הזוג עומד או־טו־טו זה, שזהו בטוחים היו ארזי,
 בלתי־ שינויים אצלם יש מחשבים. אינם בני־אדם אבל ומתוכנן, מסודר הכל במחשבים אמנם,

צפויים.
 למד, שבה באוניברסיטה בוגרים של כנס לאיזה לארצות־הברית, נסע הוא וגילה. אפי נפרדו פתאום

קבלות. מיני כל ועוד גאון, של ואיי־קיו תארים 15 עם אחת קליין, בקרוליין פגש הוא ושם
 חודשים כמה אחרי ידוע. וההמשך בזה זה התאהבו פשוט שנים, הרבה במשך התראו שלא השניים,

להינשא. החליטו הם האוקיינוסים, צירי משני פגישות של
ארצות־הברית. ברחבי אי־שם ובאיי־קיו, באושר חיים הם כעת

מינוח
 נודע כאשר הראשוני, מההלם התאושש רק

 ואחרי בהריון, לוי שחווה לעם־היושב־בציון
 ללא־ בן להם נולד המקובלים החודשים תישעת

נישואין.
 תמורות. כמה חלו שאולי, טדי האח, אצל גם

 הבוטיקאית עם סולידי רומאן ניהל הוא תחילה
 גרשונוביץ. ציפי האקזוטי, המראה בעלת
 עצמו מצא שאולי וטדי נפרדו, חודשים כמה אחרי

חן. אביטל ברקדנית מאוהב
 ומנדי שאולי רפי של בתם שאולי, דנה גם

 היפה הילדה לכותרות. עלתה ריים־דייוויס,
 חודשים כמה לפני לארץ הגיעה ,18ה־ בת הזאת,

 שוקי הבינלאומי מעצב־השיער את והכירה
 של למורת־רוחו בדירתו, לגור עברה היא זיקרי.

אביה.
 העובדה מלבד מאז, חלו לא גדולים שינויים

 ידידים ונשארו נפרדו זיקרי ושוקי שאולי שדנה
 יש האחים שני ואצל לאנגליה, חזרה היא טובים.
 עם שלהם במערכות־היחסים והתמדה יציבות
שבחייהם. הנוכחיות הנשים

מישפטי
 שירטון על עלו ליבאי הזוג של חיי־הנישואין

 מישפטן ליבאי, דויד הבעל, שנה. לפני כבר
 ליבאי, ניצה מאשתו נפרד וחבר־כנסת, בכיר

לענייני־נשים. ראש־הממשלה יועצת שהיתה מי
 המתגוררת דפנה בשם בת ילדים, שני לזוג

 בשלישות, המשרת חייל דני, ובן, אמא, עם
בגפו. והמתגורר

 הוא לאורך־זמן. לבד נשאר לא ליבאי־הבעל
 רון, נאווה של בחברתה להיראות התחיל
באוניברסיטה. שעבדה בנים, שני עם גרושה

 לליבאי צמודה היתה והשקטה הנאה נאווה
 על־ הוצגה היא שבהם חברתיים, אירועים בהרבה

 וידידיו, חבריו־למיפלגה לפני ליבאי דויד ידי
 וחבר־ הסופר פרס, שימעון שר־החוץ כמו

 מזכ״ל־ בר־זוהר, מיכאל הכנסת־הבאה
ואחרים. קיסר, ישראל ההסתדרות

 מחברתו זה נהנים ביחד, מתגוררים הם כיום
ילדיהם. עם גם בצוותא לבלות ונוהגים זה, של

ודויד רון נאווה
שה זה [הנים

בן־זוג, או חבר אין עריץ שפירא־ליבאי לניצה
 המישפטנים. של בטרמינולוגיה נקרא שזה כפי או

לכם. שתכשר הראשונה אהיה לה, כשיהיה
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