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במדינה
)55 מעמוד (המשך
 קצר זמן לשר־המיסחר־והתעשייה. כיועץ
 בפרשה שוב הסתבך לארץ, שובו אחרי

 את מסתיר אינו הוא זאת, למרות מביכה.
 המערך, ברשימת לכנסת להיבחר כוונותיו

מועדי. ג׳עבר שייך של כמתחרהו
 בעניין ״אין טוען: עצמו קאסם כמאל

 מנסה מישהו ציבורי. אספקט שום הזה
מת אני סחיטה. לשם לחצים עלי להפעיל

 מנסה מצבו, חולשת מתוך שהתובע, רשם
 שהבחירות יודע הוא כי לחצים, להפעיל

 במישפט שאזכה ספק לי אין מתקרבות.
זה.״

אדם דרכי
דליה ד1ע הגט

 אסיר 7ש גרושתו
קולק, תמר את מאשימה
 קודק, טדי ש? רעייתו

ירושלים, ראש־עיריית
לגירושיה כאחריות

 את ממני לקחה ראש־העיר של ״אשתו
 בהאשמה !״ חיי את הדסה היא !בעלי

 ציון, דליה השבוע יצאה זו יוצאת־דופן
 דבריה את קטנים. ילדים לשני ואם גרושה

 ־של רעייתו קולק, תמר לעבר הטיחה היא
עיריית־ידושלים. ראש

 עדינת־נפש כאשד, ידועה קולק תמר
 שאינה וכימעט מאחרי־הקלעים המצטנעת

 בעלה. של הסועדת בפעילותו חלק נוטלת
 באירגוני־ מאד פעילה היא זאת, לעומת
 הפעילה אחת ולא לנזקקים, ובסיוע צדקה

 ראש־העיר, אשת היותה בתוקף קשריה את
מוכי־גודל. לאנשים לעזור כדי

 דליה של האשמתה נראתה כך משום
ומוזרה. תמוהה ציון

 הארבעים בשנות אשה ציון, דליה סיפרה
 מוזנח, מראה ובעלת ־שחרחורת להייה,

:המוזרה הפרשה התפתחות על
 גרנו, 1967 שנת ״עד היסה. הבעל

 באותה בירושלים, הוריו עם ובעלי, אני
 והיה איתם הסתדר לא־כל־כך בעלי דירה.
 לי ואמר בא הוא אחד יום אותי. מכה

 של אשתו קולק, תמר עם נפגש שהוא
 במשק־בית עובדת אחותו כי ראש־העיר,

 על לה סיפר •שהוא אמר הוא אצלה.
 אלך שאני לו יעצה והיא שלו, הצרות

 אם ממנו אתגרש כי וא־שקר, לרבנות
 התנגדתי, מהבית. הוריו את יגרש לא הוא
 איים הוא אבל זאת. לעשות רציתי ולא
 שאשתו כמו לעשות אותי והכריח עלי,
אמרה. ראש־העיר של

 ברירה. בלי ושיקרתי, לרבנות ״הלכתי
 לדעה. השתנו בעלי עם •שלי היחסים מאז,
 ראש־ •של אישתו עם הפגישה אותה אחרי
 ולגרום אותי להכות התחיל הוא העיר,

 אי־אפשר שכך ראיתי חמורות. לחבלות לי
 הגברת עם להיפגש והלכתי להמשיך,

 ספטמבר בחודש היה זה בביתה. קולק
אתי. לדבר רצתה לא היא אבל .1975

 בסיפורה, ציון דליה ממשיכה ״בינתיים,״
 היה בעלי ילדים. לשני אם הפכתי ״כבר
 שלנו• ותיק־הגירושין הזמן, כל אותי מכה
 אף־על־פי בית־הדין, בפני להתברר עמד
 לגט התביעה ואת להתגרש רציתי שלא

רצוני. נגד הגשתי
 קולק הגברת הסכימה הגירושין ,,לפני
 העוזר גם היה זו ובפגישה אתי, להיפגש

לירו באתי ג׳ינאו. מונה ראש־העיר, •של
 בית את עזבנו בינתיים כי במיוחד, שלים
 לגור ועברנו בירושלים בעלי ״של הוריו

 בפגישה ברמת־השדזן. מורשה בשכונת
 •שאני •שברגע קולק הגברת לי הבטיחה אתי

 בהחלפת לי תעזור היא מבעלי, אתגרש
 מרמת־ דירה לעבור לי ותעזור הדירה
לירושלים. בחזרה השדון

 איתם, ״כשנפגשתי קשות. הכלות
 בכפר־ מאיר מבית־החולים יצאתי בדיוק
 שבעלי אתרי מאושפזת הייתי שם סבא,
 •חלקי בכל קשות אותי ופצע אותי דקר
 אותי וניתחו קשה, במצב הייתי גופי.

 ובית־ בעלי, את עצרה המישטדה פעמיים.
 מאסר, שנות לארבע אותו דן המישפט

 הוא עכשיו לי. גרם •שהוא החבלות על
בבית־הסוהר. יושב

 כעת נתמכת ואני הגט. את ״קיבלתי
 אבל ברמת־השרון. לישכת־הסעד על־ידי
 ואני הגט את שקיבלתי אחרי עכשיו,

 לטפל ל-י שיעזור אחד אף ואין נכה,
 אותי לראות קולק הגברת רוצה לא בילדי,

 שלה אחת מילה בגלל ממני. לשמוע ולא
שנים. עשר כבר סובלת אני לבעלי,
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