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 עקיבא הגיש שם תל־אביב, צפון במשטרת

 אשתו. נגד תקיפה על תלונה
^

וקלפים יהלומים
 הזוג בני של המשפחתית דרמה ך*

 עניינם רבה במידה היתה רובינשטיין | 1
 בפני להציגה בחרו שהם על־אף הפרטי,

 זו דרמה שמאחורי הסיפור אולם קהל.
 סיפור נרחבת. ציבורית משמעות בעל הוא

 דוגמה הינו ועקיבא זיוה של גירושיהם
הנו־ הרבנות חוקי עקב — כיצד קלאסית

 לרבקה, היו — האחרונים נישואיו מים.
 אלו נישואים בז׳ארנו. של היחידה בתו

 עזב שטאובר מעניין: בשלב כרגע נמצאים
 לתת מוכן השנה, בת בתם ואת רבקה את
ל״י. אלף מאה תמורת — גט לה
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צווים עיקולים, ערכים,

 לו יביאו שהגירושין עקיבא קיווה
טעה. כי גילה — המיוחלת המנוחה את

 — לצו־עיכוב נוספת תביעה הגישה זיוה
 ערבים, חמישה דרשה היא לרבנות. הפעם
מספיקים. אינם ששלושה טענה

 תבעה אז ערבים. חמישה סיפק עקיבא
 60 על־סך חיים ביטוח מעקיבא זיוה
 אלף על בנקאי צ׳ק זה ואחרי ל״י, אלף
? י^״י

 זיוה אולם עקיבא. סיפק זאת את גם
 את לעקל תבעה היא נרגעה: לא עדיין

 ואת הערבים של הפרטיות מכוניותיהם
זה אחרי הוציאה עקיבא, של הטרקטורים

רוכינשטיין עקיבא הבעל:

 שילחה שזיוד, היחידה הפעם זו היתד, לא
 : בעקיבא ישראל משטרת של שליחיה את

 לגרושתו הבעל הודיע חודשים חמישה לפני
 בשלושה יתעכב הבא המזונות שתשלום

 מועד למחרת כספיים. קשיים עקב ימים,
 עם זיוה הופיעה בבוקר, בחמש התשלום,

ברחוב עקיבא של בפתח־דירתו שוטר
 גרושה יכולה — האשה לצד כולם טים

 לגיהינום, שלה האקס של חייו את להפוך
 שנים הרף לא לו ולהציק חייו את למרר

הגירושים. לאחר ארוכות
 החוג בחוגי מוכר זוג היו ועקיבא זיוה
ולש להופיע הירבו הם התל־אביבי. הנוצץ

 (טח־ קצורין וחיה אברהם עם בקלפים חק
(טקס לוין ואורי יוכבד עם גות־קמח),

 ז׳אק (יהלומים) בוצנאצקי ויוסף רותי טיל)
 ושמות־חברה חביב), (נעלי חביב ושלי

 בחברה התפרסם עקיבא אחרים. ידועים
 בפרוותה התפרסמה זיוה ולהטוטן, כבדרן

 בוילה התפרסמו יחד ושניהם ויהלומיה,
 ברמת־גן, האשל ברחוב שלהם המפוארת

 ושהריהוט ל״י, אלף ממאה למעלה שעלתה
אפריקה. מדרום במיוחד הובא עבורה

עקי היה טרקטורים, בעל היותו מלבדבידור קצין
פופו ובדרן קוסם גם רובינשטיין בא

 צים, מאוניות אחת על כקצין־בידור במלאכתו עמל כאן, לארי.
זיוה. גרושתו מימין חדש. ריקוד נוסעות שתי מלמד כשהוא * * ¥

גט תמורת אלף 100
 כש־ שנה, 17 לפני הכירי שגייס ך*

 הידועות החתיכות אחת היתד, זיוה | (
 יחדיו, שנותיהם 15ב־ גאולה. בגימנסיה

עקיבא אחת. לא שרטון על נישואיהם עלו

 לשעבר אשתו נגדו הוציאה ראשון בשלב
 לחדש דאגה אותו מהארץ, צו־עיכוב־יציאה

 פעם מדי עובד שעקיבא מאחר נת־סטופ.
בכך היתה צים, אניות על כקצין־בידור

הער חמשת נגד הארץ מן צוי־עיכוב־יציאה
 שבוע נמשך העצבים מורט הסיוט בים.

 נסיעתו לפני האחרון ביום ורק תמים,
להשתחרר. עקיבא הצליח

 שייעצר לכך דאגה בתל־אביב, כהנשטאם
 הסמוך הדואר שמשרד עד שמונה, שעה עד

כסף. להמציא היה וביכולתו נפתח,
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 ההתפייסות. לאחר שב הבית, את עוזב היד,
 אחרונה, ההתנגשות אירעה כשנתיים לפני

הגירושים. ואחריה
 של מבחינתו הגמל, גב את ששבר הקש
 שטאובר, שטאובר. אפריים היה עקיבא,

פע־ שלוש נשוי היה רומניה, יוצא יהודי

 שרצה אימת כל לגביו: חמורה פגיעה
לרבנות. לרוץ נאלץ אניה, על לעלות

 יום 11ל־ לצאת צריך היה למשל בפסח
 למס־ תביער, הגישה זיוה נילי. באניה
 הביא עקיבא לצו־עיכוב. בקשר, עם הכנסה

ביום. בו בוטל והצו — ערבים שלושה

 על שעלה לאחר לו. נדמה היה שכך או
 ניצחה: זאת בכל שזיוה התברר האניה,

 לפני ועצרוהו. האניה על עלו שוטרים
 בלתי־ ליציאה נסיון על נידון הוא שבוע

 מאסר־על־תנאי חודש קיבל מהארץ, חוקית
שנתיים. למשך

מאשתי״ מוצלחת יותר ״אשתף
ץ  תוספת זיוה: של האחרונה ביעתה ן

 שהיא 6000ל־ נוסף לשנה, ל״י 1800 ^של 1
 בבקשתה דיון לאחר זה היה מקבלת. כבר

 חטף בה עגומה, סצינה באותה שאירעה זו
בראש. נעל הרב כבוד

 לממדים הגיעה הזוג בני בין השנאה
 מסויימת תקופה יצא עקיבא אבסורדיים.

 שטאד אפריים של אשתו־בנפרד רבקה, עם
 כאשר זיוה. עם יוצא אפריים ואילו בר.

 לאפריים: עקיבא הודיע הגברים, שני נפגשו
 יותר הרבה אשתך בעצם יודע, ״אתה

מאשתי." מוצלחת
 הזוג בני בין היחסים אם היא, והשאלה

 גם — לוהטת כה לשינאה מדרדרים היו
י זיוה. של צעדיה לולא

 חוקי עקב ורק אך שהתאפשרו צעדים
׳____ הרבנות.


