
מזכירתו את זרק ירושלים ראערעיריית
את שעזבה גנני 1 מלישנת הפרטית

הקנאי והבעל ־ :י עת מלצר למען בעלה
ובגניבה :שוחד 1 ושתו < 1 או מאשים

 קלרה ינוקא, יוסי מדבר שעליה הזקנה,
 זול במלון עתה מתגוררת ,85ה* בת טייגר

טע את ומאשרת רון, מלון בירושלים,
טענו הן אלה כי זהבה כששמעה נותיו.
 ״אותו :נדהמה טייגר, ושל בעלה של תיהם
 ממני וביקש מארצות־הברית לי כתב יהודי
 תגיע היא כאשר טייגר, בקלרה לטפל

 שיש עשירה, שהיא לי הסביר הוא לארץ.
 רכוש דולר, אלף 300 של בערך מניות לה

 להוריש רוצה ושהיא מזומן, וכסף נוסף
 הגיעה שהיא לפני עוד לישראל. הכל

 לו ואמרתי לטדי, עליה סיפרתי לארץ
 בשביל הירושה את להשיג אנסה שאני

כך. על אותי ברך טדי ירושלים.

 חשבונות לי יש בשבילה. כספים מוציאה
 מהבנק שהוצאתי סכום כל על מדוייקים

 וכל הוצאה כל על וקבלות הזקנה, של
 ואלה עבורה, שהוצאתי לבית־מלון תשלום

סכומים. אותם בדיוק הם
 יכולתי לא שכבר רבות פעמים ״היו
להע ורציתי שלה, השיגעונות את לסבול

 מהארץ. אותה ולשלוח מטוס על אותה לות
 לא בפני התחנן האמריקאי היהודי אבל

 יהודי שכמו בגלל בעיקר זה, את לעשות
 לישראל תלך שלה שהירושה רצה הוא טוב

האמ הקונסול אצל גם הייתי ולירושלים.
 לשלוח לי הציע הוא וגם בירושלים, ריקאי

החלטתי בסוף אבל מהארץ, קלרה את

 חשב בחיי,״ המאושר היום הו ץ
י /  גבר ינוקא, יוסי שנים כשלוש לפני /
 במישרד־ בדואר־חבילות נהג ,50 בן צנום

 הבכירה בתו כאשר זה היה התיקשורת.
מפו בחתונה צעיר, למדען נישאה דפנה
בירושלים. המלכים במלון שנערכה ארת

 המאושר היום היה שזה חשבתי ״אז
 היום היה שזה יודע אני היום אבל בחיי,

 שבו היום היה זה שלי. בחיים נורא הכי
 שלה, הערבי את זהבה, אשתי, הכירה
המלכימ.״ במלון המלצר שהיה האשם,

 אשה. סתם איננה הדואר נהג של אשתו
 הידועות הדמויות אחת היא ינוקא זהבה

וה הראשית כמזכירתו בירושלים. ביותר
 היא קולק, טדי ראש־העירייה, של אישית
 וההשפעה החברה ממוקדי אחד הפכה
 או טכס מסיבה, קבלת-פנים, אין בעיר.
 נטלה לא שזהבה כלשהו חברתי אירוע

 המח־ היתר. ארוכות שנים משך חלק. בו
 עם להתראות מותר למי היחידה ליטה
 ולמי ירושלים, של הכל-יכול העיר ראש
 כאשה ידועה היתה 42ה־ בת זהבה לא.

ל ומזכירה שמנמנה עקרת־בית חיוורת,
מופת.
 על הסיפור בירושלים נודע כאשר לכן,

 כל רעשה זהבה, של במישפחתה הפרשה
העיר.

אשד, עזבה שבו מסיפור־רכילות, אולם
 מתלווה כאשר אחר, גבר למען בעלה את
 האשם הוא האהוב שבו פיקנטי נופך לזה

 מב־ת־צפפה, ערבי־ישראלי צעיר עליאן,
 הפכה בבתי־מלון, ראשי כמלצר המכהן
 אשר גדולה, סערה הניצחי המשולש פרשת

 עתידו על מאיימת היא כי הטוענים יש
עצמו. קולק מדי של הפוליטי
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והנפגע, הכואב הבעל ינוקא, וסי
שכמו הרגילות, בשערוריות הסתפק לא

כמ שלח הוא במצבו. בעלים עורכים תן
 ולמישרדים למישטרה לעירייה, תבים

 במים־ חיזק שאותם מיכתבים ממשלתיים,
 סיפר בהם אשר וצילומי־תעודות, מכים

 של כביכול, ושוחד, שחיתות מעשי על
 טדי, של מזכירתו ששימשה בעת אשתו,
 ראש של ובשמו מזכירתו היותה בתוקף
 אישים ומערב מזכיר שהוא תוך העיר,

רבים. בכירים
 דפנה, של החתונה את לערוך ״כשרצינו

 לא המלכים שמלון זהבה סידרה בתנו,
 מזכירתו שהיא כיוון כסף, מאיתנו יקח
 אז לקח. לא באמת והמלון קולק, טדי של
 הרומן התחיל ואז האשם, את הכירה היא

 לי שנודע הראשון השוחד זה ביניהם.
עליו.
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 דברים הרבה עוד לי נודעו ״אחר־כך
 מארצות-הברית, אחד יהודי יש עליה.

 זהבה לארץ. פעמים הרבה שבא ממיאמי,
 טדי, אצל שלה העבודה דרך אותו הכירה

 סידרה היא מעניינת. עיסקה איתו ועשתה
חשו אנשים מיני כל עם להצטלם ליהודי

 שרים עם הרמטכ״ל, ראש־הממשלה, בים,
 זה ובשביל עצמו, קולק טדי עם ואפילו

 פעם כיל כסף. הרבה ממנו קיבלה היא
 נותן היה הוא צילום, לו מסדרת שהיתה

דולר.״ 2000 איזה לה
 הסיפור את גם תוקף בכל מכחישה זהבה

האמ צילומי את וגם המלכים, מלון שיל
 ילדים כמו שילמנו המלכים ״במלון ריקאי.
והמש האוכל כל את קנינו אנחנו טובים.
 נכון לא גם זה למלצרים. ושילמנו קאות,

 קוראים שכולם עליאן, האשם את שהכרתי
הזדמנות. באותה אשר, לו

 17 לפני כבר אותו הכרנו ובעלי ״אני
 לנו והציע ימאי, אז היה אשר שנה.

 שלי. הבעל מאז בזול. טרנזיסטור לקנות
 לוקח היה אשר אותו. מנצל היה יוסי,

 מזמין והיה שלו, במכונית לטיולים אותנו
 אצלו גדולות לארוחות לבית־צפפה אותנו
 מאין־כמוהו, נצלן הוא שלי הבעל בבית.
שנים. הרבה אשר את וניצל
 שקר זה האמריקאי היהודי לגבי ״גם
 להצטלם לו סידרתי לא פעם אף אני וכזב.

 בידידות אינו כבר הוא כיום אחד. אף עם
 בעבר. שהיה כמו איתי, גדולה כך כל

 מבעלי. הושפע ,83ה- בן הזה, הטוב היהודי
 וסיפר לארצות־הברית, אליו טילפן יוסי

 היהודים אציל ערבי. של חברה שאני לו
 אם אפילו רע, דבר זה ערבי האמריקאים

 למרות אבל מיוסי. פי-אלף שווה אשר
 עוד יגיע הוא איתי, לא כבר שהיהודי

 האמת, בל את ויספר לארץ, ימים מיספר
 המצאד הכל שזה או כאלה צילומים היו אם

בעלי.״ שלי

 צוואת
הזקנה

 ינוקא יוסי של האשמותיו ולס
■  הכתב על העלה שאותן אשתו, נגד י

 רוני ירושלים עיריית למנהל במיכתבו
 יוסי: טוען יותר. עוד חמורות פיינשטיין,

 אמריקאית אשה להכיר הצליחה ״אשתי
 טדי אצל שלה העבודה במיסגרת זקנה,
 סחטה היא ממש. אותה ולשדוד קולק,
 של צוואה זייפה דולרים, אלפי ממנה

 ואף לד,-עצמה, הכל המורישה הזקנה,
 מישהו אל הזקנה מטעם יפויי־כוח זייפה

 כאילו לזהבה, שיתן כדי בארצוודהברית,
 הזקנה של מעיל-המינק את הזקנה, בשביל
ה של ויהלומים דולרים, אלפי ששווה
זקנה.״

(משמאל) והאשה הבת (מימין), המאהב
.מאין־כמוהו נצלן הוא שלי ״הבעל . ״ .

 אישה שזו התברר לארץ, הגיעה ״כשהיא
 מלון בכל נורמלית. לגמרי ולא זקנה

שהכ ביודאבות בכל או אותה, ששמתי
 שהיא מפני אותה, גירשו אותה, נסתי
המקום. כל את משגעת היתד.

 על הצוואה את להעביר רצתה ״הזקנה
 עם לעשות מה אחליט שאני כדי שמי,

 תמות. שהיא אחרי שלה, והכסף הרכוש
 איתה שותפה להיות ממני דרשה גם היא

 סיבה לזה היתד, שלה. לחשבונות־הבנק
הייתי היום, כל בה טיפלתי אני ברורה.

בה. לטפל ולהמשיך זאת לעשות לא
 לארצות־הברית, לנסוע ממני דרשה ״היא

 שלה, מעיל-המינק את משם להביא כדי
 הדיווי- של הצ׳קים את וגם היהלומים את

 מקבלת היתד, שהיא המניות על דנדות
 היא כך לשם מדי־חודש. לביתה, בדואר
 אין עליהם. וחתמה יפויי־כוח, לי נתנה

 שלה החתימות את להשוות בכלל בעייה
 בדקה המישטרה יפויי־הכוח. שעל אלה עם
 שזייפתי, מוצאת היתד, היא ואם זה, את

בבית־הסוהר. הייתי מזמן כבר
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