ה  1111111דליה גולומב ,בתו של מייסד ההגנה
י  11111\ 1י אליהנ גנלומב ,נשואה לאשר זה  25שנה,
שמתוכן הס חיים בנפרד בשנתיים האחרונות .דליה מובדת
כמזכירת האקדמיה למוסיקה באוניברסיטת תל־אביב.

״הבן עומר בן הישבע-עשרה והצי ,והבת
ענת בת ה ,24-אמרו -שהם תומכים באבא
עד הסוף .זו גם עמדת האשה.״
בה אמר אשר ידלין למראיין רפאל
בשן ,בראיון שהתפרסם בגליון השבת
האחרונה של ידיעות אחרונות.
אך מה שאשר ידלין לא ציין הוא ,לאיזו
אשה בדיוק הוא מתכוון .כל מי שעקב
בשבועות האחרונים אחר הסתעפות פרשת
ידלין ,יודע כי האשד .הנוכחית בחייו של
אשר ידלין היא היועצת המישפטית •של
משרד־הביטחון ,עורכת־הדין הצעירה טלי
ליבני ,אשתו־לשעבר של השחקן הג׳ינג׳י
יאיר )״קויה״( רובין ואם בנו בן ה*10
גיורא.
טלי מתגוררת מזה כשנתיים עם אשר
ידלין ,בדירה שכורה ברחוב דה־האז בתל-
אביב .לא הרחק משם ,ברחוב בבלי
בשיכון־היוקרה ,מתגוררת ידידתדלשעבר
של ידלין ,האלמנה חווה ארליכמן ,עם
שני בניה וידידה הקבוע.
במרחק בתים אחדים מביתה של חווה
ארליכמן ,ברחוב בני־דן הצופה אל פארק
הירקון ,מתגוררת אשתו החוקית של אשד
ידלין ,דליה לבית גולומב .איתה ,בדירה
המרווחת ,המרוהטת בסיגנון בוהמי ש
כתליה מכוסים בתמונותיהם של ציירים
ידועים ,מתגורר בנה בן השבע-עשרה וחצי
עומר ,תלמיד־תיכון מחונן המשמש גם
כמדריך בתנועת־ד,צופים .בתה הבכורה,
ענת ,נשואה ומתגוררת בנאות־אפקה.

הבת של
גולומב
י6׳ דליה ,המכונה כפי ידידיה ״דלינ-
 /קה״ ,ייחוס מישפחתי מכובד .היא
האמצעית מבין שלושת ילדיו של אליהו
גולומב ,מייסד ההגנה .אחותה הבכירה,
דיקלה ,משמשת עורכת־כיתוב בדבר ואילו
אחיה הצעיר ,דויד )״דודיק״( הוא אחד
ממנהלי כור ,שהתפרסם אחרי שעמד ב־
פרשה חדשה היא רשת הדירות ש 
רכש ידלין בתחילת שנת  .1972זוהי
עי שקה חדשה ,הנוספת לעיסקות המקרקעין
והבתים של מישפחת ידלין שתוארו כבר
)העולם הזה .(1940 ,1939
דירה אחת נקנתה ברחוב פינסקר בחיפה,
והיא נמסרה באחרונה לבנה של שרה הרי,
דויד .הבן גר ברעננה ,מקום שבו יש
למישפחת ידלין ,יחד עם חווה ארליכמן,
כמה מיגרשים בשווי של  1.5מיליון לירות.

הידידה לשוער
בעלה המנוח שלמה ,ידידת המישפחה .כשנפטר בעלה,
הפכה

ידידתו של אשר

ידלין,

ושנתפתו לעסקים.

^:״,;,של;
הידידה הנו כ חי ת
השחקן יאיר )״קויה״( רובין ,היא ידידתו האישית
ידלין מוה ארבע שניס ,מתגוררת איתו בדירה משותפת.

שר־החינוך אהרון ידלין ויו״ר מרכז קופת־חולים אשר ידלין,
נחשבים בטעות כאחים .למעשה הם בני־דודיס .אבותיהם היו אחיס
שעסקו שניהם בהוראה .גס אהרון וגס אשר החלו את הקאריירה שלהם כקיבוצניקים.
אשר נשא לאשה את בתו של אליהו גולומב ,אהרון התחתן עם בתו של דויד הכהן.

הדודנים

ראש הוועדה שבדקה את מצב הקואו
פרטיבים לתחבורה.
אליהו גולומב ,אביה של דליה ,נשא
לאשה את עדה ,בתו של הביל״ויי יעקב
שרתוק ואחותם של משה ויהודה שרת.
אחותם של השלושה ,ריבקה ,נישאה לדוב
הוז.
את אשר ידלין הכירה דליה כאשר יצאה,
במיסגרת גרעין של המחנות העולים מקן
רחוב מלצ׳ט בתל-אביב ,להתיי-שבות בקי
בוץ המדיה .תקופה קצרה לאחר היכרותם,
נישאו.

דליה מבוגרת מאשר בשנתיים ,ואלה
המכירים אותה מקרוב טוענים כי היא
אשר עמדה כל השנים מאחוריו ,עזרה
לי לטפס בסולם הקריירה.
כאשר שלמה ,בעלה של חווה ארליכמן,
היה עדיין בחיים ,היו שני הזוגות מיודדים,
נהגו לערוך ביקורים הדדיים .כישהפכה
הווה ארליכמן ידידתו הבילעדית של אשר
ידלין ,ניתקה עימד .דליה את קישרי־העבר.
במהלך השנים ניהל א־שר ידלין פרשיות־
אהבה רבות .אולם לפני ארבע שנים פגש
בעורכת־הדין טלי ליבני ,ואז חל מיפנה

הדירה בחיפה מושכרת ,וכאשר חברתו
הנוכחית של אשר ידלין ,טלי ליבני ,עב
דה בחיפה ,היא התגוררה בדירה זו.
באותה תקופה שבה נקנתה הדירה ב
חיפה ,נקנתה גם דירה בנאות אפקד ,ב־
תל-אביב ,ברחוב עיר היונה  .23המוכרת
היתד ,חברת שיכון־עובדיס ,והקונים נר
שמו בספרי הטאבו כדליד ,ידלין )אשתו
של אשר( ושרד ,הרי .שטח הדירה 90
מטר ,והיא נמכרה ב־ 85אלף לירות ,ה

מחיר הנכון לאותה תקופה .באמצע 1975
הועברה הדירה על שם בתו של אשר,
שנישאה .דליה ידלין העבירה את הדירה
ללא תמורה ,אולם שרה הרי העבירה את
המחצית שלה תמורת  100אלף לירות.
בינואר  1972היה אשר ידלין מזכיר
חברת העובדים ,במשכורת של  2000לי
רות לחודש .מניין היו לו כספים עבור
כל-כך הרבה דירות ומיגרשים? כמו ,ל
משל ,דירה בבת־ים ,שני מיגרשים ברע

בחייו .לפני שנתיים עזב את הבית .דליה
לא הקימה שערוריות ,קיבלה את העובדה
ולמדה להיות את חייה בילעדי האיש,
שלצידו עמדה עשדים־וחמש שנים.
היא איננה מקבלת דמי-׳מזונות מאשר
ידלין ,אך יש לה חשבון־שיקים פתוח
בבנק הפועלים בשיכון בבלי .את קניותיה
היא עורכת בסופרמרקט השכונתי ,והיא
ידועה כעקרת־בית מעולה.
במשך כל השנים הללו ניצבה דליה
מאחורי בעלה ,לא הניחה לאיש להשמיצו
בנוכחותה .כך נהגה גס כאשר נטש אותה
למען אשה אחרת.
ידידיה מעריצים אותה .אומר אחד מהם,
איש־ציבור ידוע :״דלינקה היא פשוט בן-
אדם .אין מילה אחת רעה שאפשר להגיד
עליה .זה שהיא סבלה את אשרק׳ה כל
השנים ,זה שייך כבד לסודות הטבע
האנושי .היא אשד .צנועה מאד ,אף פעם
לא היתד ,קשורה לקאריירה של אשרק׳ה
באופן ישיר ,תמיד עמדה מאחוריו במ
צוק איתן .היא אוהבת מוסיקה ,בעלי־חיים
ואנשים.״
דליה ידלץ עצמה לא סטתה בימים
האחרונים כהוא־זה מאורח־חייה הרגיל.
מדי-בוקר היא יוצאת במכונית האופל
קאדט הירוקה שלה ,לעבודה באקדמיה
למוסיקה שבאוניברסיטת תל-אביב- ,שם
היא עובדת כמזכירת האקדמיה .בצהריים
היא חוזרת ,כדי להכין ארוחת־צהריים
לבנה .היא ממשיכה לצאת בחברה ,להיפגש
עם אנשים ולארח .שכניה לבית בשיכון
בבלי ,יודעים לספר כי היא אשד .יוצאת־
מן־הכלל ,מכובדת ואהודה על הכל.
כשנתבקשה אשתו של אשר ידלין להגיב
על המתרחש בימים אלה בחיי בעלה,
אמרה  :״אני מצטערת ,אבל אין לי מה
להוסיף .החגיגה חוגגת גם בילעדי .נזק
גדול יותר לא יכול להיגרם לי .ידי לא
תהיה במעל הזה .יותר מזה אין לי כרגע
מה לומר.״

שרית שי ■
ננה והדירה בנאות אפקה? כל אלה,
כמובן ,נוסף על דירתו המפוארת בת
חמישה החדרים ברחוב בני דן ,שאליה
נכנס לפני כמה שנים והשאירה לאשתו,
על דמי־השכירות שהוא משלם עבור ה
דירה שבד ,הוא מתגורר עתה עם טלי
ליבני ,הפסדיו בהימורים בעולם ,ורמת־
החיים הגבוהה שהוא מקיים .כל אלה מ
משכורת הסתדרותית?

יגאל לכיב ■

