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 2000 של בסכום ביטח אותה איגרת, קלף
 שסיים לאחר מייד טבין־ותקילין. דולר

 את למסור לנידיורק, טס מלאכתו את
 העממית סלו נציג של לידיו מגילת־הקלף

 היו־ של לידיו יעבירה שהלה כדי באדם,
שב־ראש.

 שב אחר־כך מייד כקצב. תביעות
 חלק איתו מחזיר כשהוא לארץ, סיידוף

ה כל בנאמנות אותו שליווה הרכוש מן
 בביתם לו שהמתינה מרים, אשתו דרך.

והגי בשיגיונותיו, קצה שבהרצליודפיתוח,
 שהבעל־ בטענה תביעת־מזונות, נגדו שה

 את בחוסר־כל. אותה השאיר המיליונר
 עורך־הדין ייצג בבית־המישפט ענייניה

ברקאי. אהרון שלה.
 ביותר הגדולה תביעת־המזונות זו היתר.

 כלשהו, בעל נגד בארץ אי־פעם שהוגשה
 השופט לירות. אלפים בחמשת והסתכמה
 בתל־ המחוזי מבית־המישפט שיינבוים,

 הזוג של רמת־החיים כי שוכנע אביב,
 לבן מאוד, גבוהה באמת היתה סיידוף

אל שלושת בסך זמניים דמי־מזונות קבע
 עלה הוצאות בתוספת לחודש. לירות פים

לערך. לירות אלפים לחמשת הסכום
להס התכוונה לא סיידוף מרים אבל

ל־ נוספת, תביעה הגישה היא בכך. תפק

סיידוף מתגרש
החיים משמעות

 תביעה בעיקבות המשותף. הרכוש חלוקת
 כל על עיקולים בית־המישפט הטיל זו

 סיי־ של מלטשות־היהלומים וכל היהלומים
 בעת־ כולם בוצעו אלה עיקולים דוף.

 את להקפיא החליט והשופט ובעונה־אחת,
הסופי. להסדר עד הרכוש
 הפצצה את סיידוף מרים הטילה ואז

 לסלק תביעה הגישה היא שלה. השלישית
רעה. התנהגות בעוון הבית, מן הבעל את

ב כי למשל, סיפרה, טענתה להוכחת
 יהודה התוודע שעה, חצי בת קצרה טיסה

ה ראו, דוקטור בשם רופא אל סיידוף
 שיכנע והלה בפיליפינים, לקצונה מקורב

 שלו מיפעלי־היהלומים את לסגור אותו
 ב־ לשימורי־ירקות מיפעל ולפתוח בארץ,

מאנילה.
 ניסויים בבית עורך היה כי סיפרה כן

ל ירקות, של עצומות כמויות בבישול
רמ דרך שהועברה קלאסית מוסיקה צלילי
 — אדירה סטריאופונית מערכת קולי

 הוא הלילה. של הקטנות בשעות דווקא
 ערבים־ישראליים הברים, להזמין נהג גם

 שמר לדבריו, בסביבה. בסטייקיות שעבדו
 כל לו יאונה שלא כדי קשר על איתם

 מדינת־ישראל. תושמד וכאשר, אם, רע
בבית־המישפט. טען מקום, מכל כך,

אש לדברי בכך, הסתפק לא סיידוף
 בבית ועורך בחורות מביא היה הוא תו.

 הבחורות ולילות. ימים שנמשכו חינגות
 שעה כבביתן, בבית משתמשות היו הללו

ממנו. נעדרה שבעלת־הבית
הדב כל לאור החיים. משמעות עד

 כי למסקנה בית־המישפט הגיע הללו רים
 לחיות עוד יכולים אינם ואשתו סיידוף

 על־ להיבדק להם והורה אחד, גג תחת
 לא סיידוף מרים אבל פסיכיאטר. ידי

 מבוקשה את שהשיגה לאחר די. אמרה
והגי מיהרה הראשונות, התביעות בשלוש

תבי ארבע :תביעת־גירושין ברבנות שה
חודשים. חמישה תוך עות

 בבית־ להופיע סיידוף סירב בתחילה
 על קם היה נעתר, כאשר אך המישפט,

 על חוצבי־להבות נאומים ונושא רגליו
 אל בפרט. משמעותם ועל בכלל החיים

 את הסביר בהם מיכתבים שלח השופטים
 אמר: לאשתו ואילו שלו, מאמין״ ה״אני
 לגופך.״ שימלה עם רק בגט אצלי ״תצאי

 איל- עליו שהופעלו הכבדים הלחצים אך
 הטיל והוא פעולה, לשתף לבסוף צויהו

אותו. לייצג רפואה אריה עורך־הדין על
בית־ החליט ממושכים דיונים לאחר

סיידוף מתגרשת
הכסף משממות

 של יהלומיו כל את להקפיא המישפט
 היתד, זו אולי ממושכת. לתקופה סיידוף
״נש כחודש שלפני לכך הישירה הסיבה

 הגט את לאשתו ונתן המיליונר בר״
 הווילה את לה השאיר בנוסף, המיוחל.

 סכום ועוד המכונית, את שבהרצליה,
לירות. מיליון לשלועית־ריבעי המתקרב

 יהיה הארץ, את לצאת אי־פעם ירצה אם
 חמישים של סכום להפקיד סיידוף על

 להבטחת בנקאית, בערבות לירות אלף
 הגיע לא שעדיין מילדיו אחד של מזונותיו

הבגרות. לגיל
 והוא ידידים, אצל סיידוף מתגורר כיום

נח הוא בהם היהלומים, עיסקי אל חזר
 נסעה מרים, גרושתו, מבריק. כגאון שב

 אבל לשכוח. כדי העולם, סביב לטיול
מצויינת. תיזכורת הוא כסף

שירותים
כ8ה ת1ד ממתינה עדיין ד

 מישרי• הועמד חודש גי5ד
 בגחד המצג חומרת 7ע התחבורה

דבר עשח א7 אך — אלבסגדר
 רק זה לקורבנות. ממתין אלכסנדר נחל
זמן. של עניין

 ברצינות להתכונן לאחרונה החל הנחל
 גדותיהם, על עלו גאו, המים למשימותיו.

 מכסה וקרשים ושיברי־עץ זוהמה של מצע
הסירות. ״נמל״ ליד הנחל שפת את

 ה״גשר״, אל קפץ שמונה, כבן קטן, ילד
 סנטימטר של :בגובה המים !מן בולט אשר
מ ניסתר אפילו מסויימים ובמקומות אחד,
 ימינה, או שמאלה, אחד צעד למים. תחת

שלו. הקורבן את ילכוד והנחל
 המים הגשר. צידי משני מעקה כל אין

 ילכוד, שהנחל ומה גדולה. אחת ביצה הם
לעולם. יחזיר לא הוא

 עלול רגע, בכל יום, בכל הימים, באחד
 ליד מבוגר, או ילד הנחל, לתוך ליפול
הקואופרטיב. של הסירות ״נמל״

 בחודש לפני המיסתורי. הפקיד
ה ממישרד הזה העולם כתב ביקש ימים

 בנמל־הסי־ המתרחש על הסבר תחבורה,
 שייט שותפים ארבעה מנהלים בו רות,

המבקרים. של חייהם את בפירוש המסכן
 דובר של מלישכתו אז, הגיבו וכך

״ב : )1925 הזה (העולם מישרד־התחבורה
 כליי של רשימה להיות צריכה מקום

 הסירות עסק לניהול רישיון לגבי שייט״.
 הבטיח מישרד-התחבורה, פיקוח ולגבי

יח שמישרי-התחבורה הדובר ממלא־מקום
בעניין. קור
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