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 ידעד. לא עדיין שאז אלא ידלין. אשר
ה את קיבלתי ממנה ״לא כך. על טליה

לר לרמוז כשניסו פעם אמרה כתובת,״
זה. מוזר מקרים צירוף על

מי סידרה בניו־יורק השתיים כשנפגשו
 מישלחת :של נספחת־ד,עיתונות שהיתר. רי,

 ב־ כעזרכת-דין עבודה לטלי לאו״ם ישראל
בנידיורק. היהודית הסוכנות מישדדי
 מישפחתי משבר אירע בניו־יורק אולם

 טלי ארצה, חזר קויה רובין. במישפחת
 מאוחר בארצות־הברית. גיורא עם נשארה

 השניים. התגרשו ארצה, כשחזרה יותר,
רכ טלי ברמת־אביב, הדירה את מכרו הם
 ועברה בחיפה פינסקר ברחוב דירה שה

 אמי לפיתוח ברשות שם, ולעבוד להתגורר
(ופא״ל). צעי־לחימה
 ב־ כעורכת־דין עבודתה עם בד־בבד

 במיפלגת־ פעילותה את חידשה רפא״ל,
 לפני הכירה זו פעילות ובמיסגרת העבודה,

ידלין. אשר את שנים ארבע
 לשעבר, רפ״י יוצאת היא שטלי העובדה

 אנשי עם נימנה ידלין, אשר שידידה, בעוד
 השערות. של גל הולידה ההיסטורית, מפא״י

 עם ידלין של זו לידידות ייחסו במעט לא
 החשד את סרס שימעון של בת־חסוחו

 רפ״י אנשי לעבר ויותר יותר נוטה הוא כי
כ פרם בשימעון לתמוך עתיד הוא וכי

לראש־הממשלה. מועמד
 והלך התהדק ארעיים, כקשרים שהחל מה
ניסו לא שאותו קבע, של לק-שר -והפך

 עזב כשנתיים לפני כלל. להסתיר השניים
בשי 100 דן בני שברחוב ביתו את ידלין

 בנו דליה, אשתו נותרו שם בבלי, כון
 בדירה להתגורר ועבר ענת, ובתו עומר

גיורא. בנה ועם טלי עם שכורה
 אין מאשתו, בנפרד חי שהוא למרות
טוע מישפחה קרובי מתגרשים. הידלינים

 ״יתבגר״ עוד שאשר האמינה דלה כי נים
 השניים כי היא אחרת גירסה אליה. ויחזור

 במישפחה. לפגוע לא כדי התגרשו לא
מתגרשים.״ לא כאלה ״במישפחות

 ציבוריים, באירועים יחד גיראו השניים
שוי חיותו ולמרות  ידלין התנגד לא כחוק נ
 אחת לא ידידתו. בחברת אותו שיצלמו

 עקרח־ שהיא טען כ״אשתי״, אותה הגדיר
 למופת. בית ניהלה טלי ואכן, מעולה. בית
 של המישפטית כיועצת עבודתה על נוסף

 עקרת־ תפקידי את מילאה מישרד־הביטחון
 אם והיתד. ובישלה גיהצה כיבסה הבית,

לבנה. מאין־כמוה מסורה

 האהבה
עיוורת היא 7*

 על שומרת היא לשעבר כעלה־ ם *¥
 לבקר לבוא נוהג הוא מצויינים. יחסים 2
 הסתבכות עם בשבוע. פעמיים בנו אצל

 מעבודתה, חופשה טלי נטלה ידלין פרשת
בא קוייה וליל. ׳'ומם ידידה מצד משה לא

חומז־קויאה
 החזיקה היא ידלין.

:הכותרת התנוססה

האמרי השבועונים את בבית־המישפט מציגה ליבני טלי
 אשר עבור לחדר־המעצר כחומר־קריאה שהביאה קאיים,

 הטיים שער על והניוזוויק. הטייס האמריקאים השבועונים את בידיה
ממנו.״ ללמוד יוכל ״אשר :הסבירה וטלי פורר,״ של ״האסטרטגיה

משיים חיוו
 החשדות מסכת את בית־המישפט בפני
 ליבני טלי הירבתה ידלין, אשר ידידה, נגד

בעלילת־שווא. רק מדובר כאילו לחייך,

 להיות כדי שור, פרופסור שברחוב לדירה
 עם עסוקה היתד, שטלי בשעה בנו עם

ידלין.
 שהכירה ידלין, אשר של ותיקה ידידה
 אמרה האינטימיות, מידידותיו רבות אישית

שה הוא -שמוזר ״מה אחדים: ימים לפני
 את אוהבת באמת הזאת הצעירה בחורה

 או הכסף בגלל איתו חיה לא היא אשרק׳ה.
האהבה.״ בגלל פשוט אלא הנוחיות
 ואשר טלי נסעו אחדים חודשים לפני

אר וכשחזרו בארצות־הברית לטיול ידלין
 להתמנות עומד הוא כי ידלין התבשר צה

ישראל. בנק כנגיד
 היא העיתונות. מן פוחדת אינה טלי
 שאינו עיתונאי ואין החדה, בלשונה ידועה
עו והיא מפיה. כדורבנות בתשובה זוכה
 הדרך. כל לאורך ידידה של לצידו מדת

 כי התוודתה אינטימיים ידידים לפני רק
 אשרק׳ה, את יעצרו שלא התפללה הזמן כל

 אלא אינו שהכל מאמינה היא כי וטענה
תו חפותו וכי במהרה, שיחלוף רע חלום

בקרוב. כח

 את מפתיעה אינה זו בפרשה התנהגותה
 שטלי אף כי מקרוב. אותה המכירים אלה

ומצלי מבריקה שאפתנית, קארייריסטית,
 החסרות תכונות בכמה מחוננת היא חה,

 בשמו נקשר ששמן אחרות לנשים אולי
 עיקשת, היא האחרונה: בעת ידלין של

 אצלה, האהבה, ובלתי־מתפשרת. לויאלית
ל אחד -שלב עומדת ע ולאינ לקאריירה מ
 לצידו תישאר היא מתחתיהם. לא טרסים,

 טוב איש שהוא לטעון תמשיך הסוף, עד
 שוב, תוכיח ואולי לחברים, לעזור שאוהב
עיוורת. היא שהאהבה המי־יודע־כמה, בפעם

יזדליו

א ■8 ח הי א  ל
 ו 18 שרה צוונגר,

 ברווח ■דד■! אשר
ל דו  הדירה את ג

ש ת אינקוגניטו, ש
?11 למטרה כסך לה שהילווה אחרי

 בעת שעבר, בשבוע צץ נוסף חדש שם
 מרבית כמו ידלין. פרשת הסתעפות חקירת

 שם זה גם היה בו, הקשורים השמות רוב
אשה. -של

 קופת־ של הראשית האחות צוונגר, לאה
 עיסקו־ בסבך מסובכת עצמה מצאה חוליס,

 הקופה. מרכז יו״ר של המפוקפקות תיו
 מפוקפקת, עיסקה באותה קשורה היתד- היא

 מוכן ידלין א־שר היה שנעצר לפני שעוד
בביצועה. להודות

בבת־ים. דירה ברכישת הוא המדובר
 לממשלה, היועץ־המשפטי דו״ח פי על

 ידלין אשר קנה ברק, אהרון הפרופסור
 129 של בסכום בבת־ים דירה 1974 בשנת

 ידידתו, ■שם על אותה רשם ל״י, ,אלף
ארליכמן. חווה המתווכת
 אותה ידלין מכר חודשים ארבעה כעבור

 שממנו ל״י, אלף 51 של ברווח דירה
 היועץ- טענת לפי ל״י. 9000 לחווה הפריש

 במעשה עצמו את ידלין אשר חייב המשפטי
 על לעבור ק-שר קשירת של בעבירה זה

 הצהרת־שקר, ולתת מס-שבח־מקרקעין, חוק
 ונמכרה הדירה נרשמה חוץ כלפי שכן

 היתר, שלמעשה בעוד חווה, של בדירתה
-שלו.

 טען ליועץ־המשפטי, בתשובתו ידלין,
 לקופת־חולים. קשר כל אין זו ■שלעיסקה

 את שכן קשר. לה •שיש היא האמת אבל
 לאחות גדול כה ברווח ידלין מכר הדירה

 צוונגר, לאד, קופת־חולים, -של הראשית
 הלוואה להשיג לה שסייע אחרי וזאת

 מכספי מעצמו, הדירה רכישת לצורך
קופת־חולים.

■ ■
 כמלאד-בלבן האחות של ׳•*מותח

 המציאות, סלע אל מזמן כבר נופצה (
 אין הזמן משברי למרות כי דומה אולם

 עם מתיישבת הרחמניה האחות של דמותה
 ראש בעלת ממולחת, אשת-עסקים -של דמות

 רגע בחייה פרט כל המתכננת אנאליטי,
לפני.

 להאשים יכול אינו איש מקום, מכל
 אחות צוונגר, לאה דוקטור הגברת את

 המלאך- היא כי בקופודחולים, ראשית
 העובדים אחד היא בהתגלמותו. בלבן

 חברת קופת־חולים, של ביותר הבכירים
 למיקציעות האגף מנהלת הקופה, הנהלת

 תפקידיה ראשית. ואחות פארא־רפואיים
 היושב־ עם יום־יומי במגע אותה חייבו אלה

לתפקי מונו צוונגר וגם ידלין גם ראש.
 יודעי־דבר שנים. כשלוש לפני דיהם

 ישיר ק-שר קיים כי טוענים, בקופת־חולים
 כחברת- התמנתה צוונגר שלאה העובדה בין

 מרכז יו״ר ידלין אשר היות לבין הנהלה,
קופת־חולים.

 ב- התקדמה דוקטור שהגברת הטענה
 אשר בעזרת שלה המפוארת קאויירה

ידלין מקורביה. את הדהימה לא ידלין,

ה־ בתחילת צוונגר לאה
כאחות, שלה קאריירה

 ב־ ציבורית אחות בתפקיד שכיהנה בעת
 כסגנית התמנתה יותר מאוחר בית־ליד.

הרופא. באסף לאחיות בית־ספר מנהלת
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 הנהלת וחברת קופת־חולים של ראשית
ב קיבלה שאותו־ תפקיד — קופת־חולים

 הדירה את רכשה ממנו ידלין, של זכותו
רבה. תמיהה ,שעוררה בעיסקה בבת־ים

 צוונגר ללאה שעזר הראשון הגבר היה לא
 לחמה חייה כל כאילו דומה גבוה. לטפס

 שהגיעה לאן להגיע על־מנת .בציפורניה,
)32 בעמוד (המשך -------2 3 1


