
שקולניק ל תחנות־טוטו. 250 יש ,ל ק ד מרכז בתי־מלון יש ל לי מיסחרי. ו
 השיב מענת, גירושיו פרשת על כשנשאל

 כשתת־ בהתחלד, שנכוויתי. לומר גם .קשה
 דווקא גרוע. שהרגשתי ודאי דברים, קלקלו
 כאילו להתגרש, החלטה משנתקבלה עכשיו

 אני לי. ודקל כאילו לחץ, מאיזה השתחררתי
 להפיק ומשתדל שעשיתי, הטעות על מצטער
 היא הבדיחה לקחים. אפיק שאני ודאי לקחים.

 מספיק בוגר כבר 39 בגיל שאדם שחשבתי
 והסתבר הנכונה, ההחלטה את להחליט כדי

 שיצא מטריף הכי הדבר זה שלנו הילדה שלא.
 זה החייב לכל איתי תישאר והיא מהעניין,

ל' שווה היה הכ
גרא תרשים לעשות טורח היה מישהו אם

מצ היה הוא קריבושי, של מהלר־חייו של פי
 תלזפות וירידות, עליות הרבה עם אותו ייר

שק תיזפות ולעומתן ביותר פורה הוא שבהן
ול בעיתונות מיקצועיות כותרות יותר, טות

התאה עיסקיוב נפילות על כותרות עומתן
רומנ וכישלונות גדולים, ורומאנים בויות
!ל ואופטימיות, נאיביות בעיקבותיהם. טיים
וכוח־סבל. מפוכחות ציוץ

לפני החל ברנע ליורם קריבושי בין הקשר

 לפחות כך כסף, הרבה שווה טוב ם
*  השבוע קריבושי. דויד המוסיקאי חשב /
כך. על להצטער טובה סיבה לו היתה

חברת־הפיר־ בעל ברנע, יורם הפירסומאי
תבי נגדו הגיש זתיסשורת, הפקה קורס סום
 שקלים 7727 של סכום על לבית־המישפט עה

 עבור קריבושי לו חייב שלטענתו חדשים,
 אולפו־ פתיחת עם שהזמין מודעות־הפירסום

וידיארקליפ. אישיות, להופעות הווידיאו
הש לבית־מישפט שהוגש בכתב־התביעה,

חש הוציא שהוא ברנע טוען בתל־אביב, לום
 הפיר־ מודעות עבור קריבושי, לנתבע, בתיו!

 לא החוב אך עיתונים, בחמישה שהופיעו סום
בתבי גם טען ברנע הזה. היום עצם עד נפרע
 מקריבושי רבות פעמים ודרש שביקש עתו
 בלך־ושוב, נענה אולם החשבונות, פרעת את

שונים. ובתירוצים בהתחמקויות
 קריבושי דויד טוען שלו בכתב־ההגנה

 שני גם אלא בחוב, נושא בלבד הוא שלא
 שקול־ נעמן אנשי־העסקים האחרים, שותפיו

 הסכם- על איתו החתומים דקל, ואהרון ניק
 במפורש רשום מסעיפיו שבאחד שותפות,

לה או לחובותיה אחראי יהיה לא שקריבושי
 המשקיעים וכי השותפות, של תחייבויותיה

 אחראים יהיו — ודקל שקולניק — בלבד
 עורך־דינו דרדיקמן, עמיקם של לדבריו לכך.

השותפים. שני מכך מתנערים קריבושי, של
 פנים האירו לא האחרונות השנתיים

 גרוש ,43ה־ בן קריבושי המוכשר. למוסיקאי
 לעולם־ לחדור הצליח לא ,3 בת לילדה ואב

בנו עמיתיו״למיקצוע. שעשו כפי העסקים,
 לפירות־הים מיסעדה פתח הוא 1987 במבר
 דיילים שני עט בשותפות חסילונית, ודגים,

 עם גדול, ברעש נפתחה המיסעדה באל־על.
 קרי- של אישיים וחברים אנשי־בוהמה הרבה
 המיסעדה היתה חודשים כמה במשך בושי.
שחיפ אניני־הטעם, לכל עלייה־לרגל מקום

 חוץ־לארץ, בנוסח פירות־ים מיסעדת שו
 העממיות למיסעדות־הדגים כאלטרנטיבה

הבע בתל־אביב. האחרונות בשנים שנפתחו
 ושף מפורסם מוסיקאי של שצירוף קיוו לים

 המצופה. ההצלחה את להם יביאו עתיר־ניסיון
המו והמעבד פניהם, על טפחה המציאות אך

פרש. סיקאי
 ,1988 באפריל יותר, מאוחר חודשים כמה

 הנד קריבושי, דויד בין הסכם־שותפות נחתם
 נעמן ואיש־העסקים מאילת דקס אהרון לונאי

 כאנשי־עסקים המוכרים השניים, שקולניק.
 קרי־ של לכוודהמשיכה המודעים ממולחים,

 שרו־ במתן שעסקה חברה עימו הקימו כושי,
 באולפן ולמיקצוענים לחובבים תי־וידיאו

 בתל־ נן־העיר בפרוייקט זו למטרה שנשכר
השות נתבדו. אך הון, לגרוף קיוו הם אביב.

 בבית־המיש־ העניין נידון וכעת פורקה, פות
פס.

 עצמו את מצא וקריבושי נסגר, האולפן
ברנע, על־ידי נתבע כשהוא נעים, לא במצב
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 לא שלדבריו באחרים, שותפיו שני את ותובע
המעו כל כלפיו. שלהם בהתחייבויות עמדו
מסת היכן השאלה: את מעלים בפרשה רבים
העיסקי? הקשר ומתחיל החברות יימת

 בן צבר קריבושי, דויד הוא גיבור־הפרשה
 שלו, המוסיקלית הקאריירה את שהחל ,43

 אריק לזמר עיבודים בהכנת 60ה־ בשנות
 שנה שהה 70ה־ בשנות ולהקתו. איינשטיין

 בניו־יורק. שנים ושמונה בלוס־אנג׳לס, וחצי
שונים. במועדונים הופיע שם

 במשך בטורי־הרכילות. כיכב גם קריבושי
 עם אזרחיים בנישואין נשוי היה שנים שלוש
 שנים החיה נבוךזמורה, רותי הזמרת

בת חזרה אף האחרונות ובשנים בחו׳׳ל, רבות
במ בארץ התפרסמה היפהפיה נבון שובה.
שי עשרות ובעוד שחזר, לי תקרא אל חזמר
 והפך ארצה חזר קריבושי נפרדו, השניים רים.

 והמוסיקה. הבוהמה עולם של התורן הכוכב
במ בתוכניות־טלוויזיה. להופיע התחיל הוא

 הט״לח, תיזמזרת על בניצוח עסק גם קביל
 היו ידיו לאירוויזיון. שונים שירים ובהפקת
 שונים. לאירועים ובהזמנות בעבודה עמוסות

 נפקד לא חתיכות־העיר של מרשימותיהן גם
 של מקום לו היה הפנויים ברשימת שמו.
ונ יפה אשה עם נישואין אחרי בעיקר כבוד,
 עם רומאן ולאחר״מכן נבון, רותי כמו ערצת

 עם נקשר ששמו למרות עטרי. גלי הזמרת
 הזה להשלם בראיון אמר הוא נוצצים, שמות

חיפש לא שבחיים היא .האמת :1986 בינואר
 את אוהב דווקא אני הנוצצים. השמות את תי

 מככב לא אני ילדים. מאוד אוהב חיי־הבית,
 תי- לי האמינו למיניהן, ובסגירות בפתיחות

כא בהזמנות וגדושה מלאה שלי בת־הדואר
לפ זה." מכל האפשר ככל מתרחק אני לה.
 בשנית, התחתן הוא ,39 בגיל שנים, ארבע ני

 המאושרת הכלה וכדין. כדת בנישואין והפעם
 זה הכירו השניים .22ה־ בת ארקין, ענת היתה

 של הטוב חברו אלדר אבי של בשידוכו זה את
קריבושי.

 אך טל, בשם בת לו יש אלה מנישואין
 שלוש כעבור מעמד. החזיקו לא הנישואין

 ביחסים נשארו כי אם בני־הזוג, התגרשו שנים
טובים.

 המעבו שר הווידיאו־קדיב ע־סק■
 שקועים קויבוש■ דויד המוסיקר■

 טוען הוא דוראוים. ובנות שר בחובות
 לשדם צריכים והמרונא■ שמירטוסו

מסובים הם ההסנם. רב■ אותם,

אביבה ואשתו דקל אהרון
התחייב? לנזה


