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 הגלר, גרטרוד החדשה, לבת־לוריתו שושנה ט
 כאהבת־ הציג ואותה האחרון, בביקורו לארץ ימו

הנוכחית. מאשתו הגט את שיקבל אחרי להתחתן

שנה. בכחמש־עשרד. ממנה המבוגר פריד,
 מיליונר היה לבעלה, בניגוד זיגפריד,

 אדומת־הלחיים החזות בעל הגבר אמיתי.
 ל- גולד שותי־הבירה, עם של הטיפוסית

 שבל קרלסרוהה, בעיר יהודית מישפחה
 דאכאז. במחנה־הריכוז הושמדו כימעם בניה

 בעיר חנויות מיספר היו זיגפריד של לאביו
 דאכאו, ממחנה שוחרר נאשר ינרלסרוהה.

 את חזרה קיבל הולדתו, לעיר חזר הוא
 למימכר חנויות רשת ופתה אביו של רכושו

ובמינכן. בעירו יקרים תכשיטים
 המיש- בגיין את מכר שנים כמה כעבור

 נכנס אל־על, לחברת במינכן שלו דדים
 ועשה ופיננסים בנקאות השקעות, לעסקי
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 את היהודי־גר&ני המיליונר מגדיר כך
 פורשה במכחנית הנוהגת החדשה, אהבתו

בי\] להסתדר נוכל טוב. לב יש ולי וחזק, בריא לב ש
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 בעת בתל־אביב, פאל במלון משותפת סעודה ת1
 התוודה אותה,׳׳ אוהב שאני ״חשבתי ופרחה. הטה
ועכבר.׳׳ כחתול חיים אנחנו מאז שלי. הכסף את

 מאוסף חלק מדגימה לרר נעמיהחוקית ה ש הא
 על־ידי שהוחזר שלה, היהלומים

 חודשים. כארבעה במשך חקירה לצורכי בידיה שהוחזק אחרי המישטרה,
וחציל׳׳י. למיליון כיום מגיע התכשיטים של שווייס נעמי, של בעלה לטענת

לרר. זיגפריד של החדשה ידידתוהתחליר
מנו כל־כך התרגשה לא אשתו

בבי גם בעלה. לצד הגרמניה היפהפיה של כחותה
יפהפיות. עימו להביא זיגפריד נהג הקודמים, קוריו

 הוא לה. שנגרמו ואי-הנעימות הטירדה
 היהלומים תכשיטי כל את לידיה החזיר

 המיש- על־ידי זמנית שהוחרמו הנוצצים,
טרה.

 נעמי הכניסה בו ממש יום באותו אבל
 לכספת, שלה המיליון יהלומי את לרד

 להחזיקם, נוהגת היא בו התל־אביבי בבנק
המיליונר. בעלה את איבדה היא

 במיב- אשתו, לנעמי הודיע לרר זיגפריד
 לשים כוונתו על מגרמניה, לה ■ששיגר תב
ולהתגרש. ביניהם, לקשרי־הנשואין קץ
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 לראשונה נישאו לרד ונעמי ינפדיד *
 אזרחיים בנשואין שנים, תשע לפני 1

ניש שנים שלוש כעבור בגרמניה. שנערכו
 בתל־ הרבנות במישרדי הפעם בשנית, או

 שנות באמצע אז שהיתה לנעמי, אביב.
 הנשר אלה היו לא שלה, הטובות העשרים

הראשונים. אין
 את התל־אביבית הצעירה הבירה 1960ב־

 ממינכן, יהודי איש־עסקים רובין, אהרון
 לארץ הגיע הוא הטכסטיל. בענף שהתעסק

 והיא כמיליונר, נעמי בפני הוצג כתייר,
 להצעת־הנשואין ונענתה מייד בו התאהבה

 את ממנו קיבלה היא כמתנת־ינשואין שלו.
 היסוד את שהניחו היהלומים תכשיטי

 בהדרגה מאז שגדל שלה, היהלומים לאוסף
שנה. מדי

ל נעמי ילדה שבמהלכם אלה, נשואין
 מעמד החזיקו לא זכר, בן רובין אהרון
 מביקוריה באחד שנים. חמש מאשר יותר

זיג־ את נעמי פגשה בעלה, עם בגרמניה


