
נתניהו: ופלייר ביבי
חדשות צבקר, יוסי

פרידה אחת: גמירה
 כוכב־תיקשורת נתניהה יבי ^
 על־ הנזרקת אבן כל ולרע: לטוב ^

 אבן אבא לאו״ם, — שצ׳רנסקי ידו(נתן
 בארוחות־ערב בלתי־רצויה אישיות —

 יותר רחבים מעגלים עושה מסויימות)
 כל אחרים. שזורקים אבנים מאשר
 — עליו החביב הנושא על שלו הצהרה

 תנועה כל לפולמוס. גורמת — טרור
בהע זוכים שלו חיוך או חבר׳המנית

 רכילות וכל הגיגים. רשימות, רות,
 יותר, עסיסית נשמעת אליו הקשורה

יותר. בינלאומית
ובילעדי: ראשון גילוי הנה אז

 ואשתו נתניהו (״ביבי") בנימין
בשי נפרדים. בצרפתית), פלייר(פרח,

 נתניהו הגדיר קרובים חברים עם חות
^דותית״. כ״פרידה זה אקט

 אז וחצי. חודש לפני אירעה הפרידה
 בצפון דירתם את נתניהו בני־הזוג עזבו

 שם לניו־יורק, טסה פלייר תל־אביב:
 כיום כיועצת־השקעות. עבודה מצאה

שם. ועובדת מתגוררת היא
 בירושלים, לבית־הוריו עבר נתניהו

 צריך כשהיה פעם, מדי לן, הוא שם
 בית־הוריו את וביכר בירושלים, ללון

 שחלה לפני היה כך בית־מלון. פני על
האח בשבועות בני־הזוג. בין הפרידה

 — לצמיתות לשם נתניהו עבר רונים
 בהליכים פתחו טרם השניים שעה. לפי

 בהם יפתחו אד גירושין, של הרישמיים
 לקראתבקרוב.

גירושיו
 נישאו נתניהו ובנימין לייר

סיפור לכך קדם שנים. שש לפני !

♦

 במדורי־ כותרות עשה שלא עסיסי,
 אזרח אז היה שגתניהו מפני הרכילות,
סבי המפיץ סופר־סטאר ולא מהשורה,

אור־כוכבים. בו
יותר, מאוחר (שהתפתחה הרכילות

 מספרת להתפרסם) נתניהו התחיל עת
 בארצות־הב־ נפגשו ופלייר שנתניהו

באוני לימודיו את שסיים אחרי רית,
 נשוי, אז היה נתניהו בבוסטון. ברסיטה

 ולא נוצרית, אנגליה היתה פלייר ואילו
עם־הסגולה. עם נמנתה

 כאיש־ והשתלב ארצה שב נתניהו
 בשקט־ רים. הרהיטים בחברת שיווק
מני הראשונה. מאשתו נפרד בשקט
 ,11 בגיל בת לו יש הראשונים, שואיו

 באחרונה כשביקר עימו לקח שאותה
באנטבה.
ביש פלייר הופיעה שהתגרש אחרי

 ונישאה כהלכה התגיירה היא ראל.
ההת הזינוק לפני אז שהיה לנתניהו,

 של אביה לפיסגה. בדרך שלו חלתי
 מגרמניה פליט יהודי, היה פלייר

 לקשר, שוכחת אינה הרכילות הנאצית.
 לבין נתניהו של גירושיו בין כמובן,

נשוי. עדיין כשהיה פלייר, עם היכרותו
 נתניהו מונה נישואיהם אחרי מייד
 לבקשת שמיר, יצחק שר־החוץ על־ידי

 בשגרירות־ כציר ארנס, משה השגריר
 עבר הטרי הזוג בוושינגטון. ישראל

הכ הדיפלומטית במושבה להתגורר
 מונה אחרי־כן וושינגטון. ליד פרית

 עם ועבר באו״ם ישראל כשגריר נתניהו
לניו־יורק. פלייר

נתנ־ של תקופת־הפריחה היתה זאת
 השתגעה האמריקאית התיקשורת יהו:
הצ הגינונים בעל הישראלי הצעיר על

 משהו, המלחש העמוק, הקול בריים,
 בילה (נתניהו האמריקאי. והמיבטא

בארצות־הברית.) משנותיו חלק
 של הארוכה בשורה השתלבה פלייר
 ושפתה הנאה חזותה של״. ״הנשים

בידה. סייעו האנגלית,
 שלה, בקצב־העישון הבחינו חדי־עין

 שמועות ועצבנות. מתח סממני ובשאר
הת במאבקה לעשן נטייתה את הסבירו

בהשמנה. מידי
 בחרות מירוץ־השביעיות לקראת

 על להתחרות כדי ארצה, נתניהו שב
 שיטות־העבודה הליכוד. בצמרת מקום

הא חולקה שעל־פיהן שלו, המסודרות
 את הפתיעו וריבועים, לגזרות רץ

 העובד המצוי, הישראלי הפוליטיקאי
 היא: ושסיסמתו החברה", ב״שיטת

בסדרי״ ״יהיה

וה הגימיקים נתניהו, של היסודיות
 הגדולה מאמריקה איתו שהביא הילה

 התיקשורת לפיסגה. הגיע הוא השפיעו.
 היתה לו. הריעו בליכוד אותו, פינקה
 אחר־כך, סגידה. של אווירה מין סביבו
 של אווירה סביבו נוצרה מאליו, מובן

 בתיק־ העקיצות התחילו אז קינאה.
 המתחרים בקרב וההתבטאויות שורת

בליכוד.
 מסביב העובד צעיר איש נתניהו,

 היא ששאפתנות סבור שאינו לשעון,
 אירועים בהרבה נראה לא מילת־גנאי,

 הגיע מהם, לאחד ״קפץ״ כאשר נוצצים.
בחב בו להיתקל היה מאוד נדיר לבד.

 כנשות־פוליטיקאים שלא אשתו. רת
 מאמצעי־ פלייר התרחקה אחרות,

 פעילה שהיתה למרות התיקשורת,
באי ונאמה יפה ישראל בארץ בחיצ״ז,
שונים. רועים
הו גם חרושת־השמועות. נולדה כך
 טכס־ בעת בעלה לצד פלייר של פעתה

 את הורידה לא 12ה־ לכנסת ההשבעה
 בני- אצל בנעשה רמת־ההתעניינות

הזוג.
משות ילדים אין ולביבי לפלייר

 נתניהו התוודה פרטיות בשיחות פים.
לגביו. כאובה נקודה שזוהי

 דשו יותר הרחוקים גם זאת, לעומת
 את רואים שאין בעובדה באחרונה

 לבד". מסתובב וש״ביבי בציבור פלייר
המ להתאקלמותו שבניגוד שסברו היו

 הסתגלה לא בארץ, ביבי של טאורית
 שהרחיקו היו פה. לאורח־החיים אשתו
בהשערותיהם. לכת

 יותר. קצרות תמיד, כמו העובדות,
פרידה. אחת: במילה אותן לתמצת ניתן
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ביד זר־ורדים


