הכתובה
תכולים־בהירים,

הרב איטר פרנקל קורא את הכתובה לפני טלי ואשר ידלין .טלי
היתה לבושה בשימלה לבנה ואשר בחולצה לבנה ומכנסיים
שניהם היו נרגשים ביותר ובעיניה של טלי נצצו דמעות.

חתן־כלה

אשר וטלי ליבני מתנשקים לראשונה כבעל ואשתו .היה זה סיום
מרגש לסיפור אהבה גדול שהסתיים בהפי אנד ,למרות התלאות
שעברו על בני־הזוג בדרך לנישואיהם^.החתונה נערכה בסודיות בדירת אחותה של טלי.

וצלמים .שעה לפני החתונה ,ירדה טלי
מהבית ,כדי לנסוע לדירתה ולהביא משם
את אשר .בגלל ההתרגשות הרבה ,הת
נגשה טלי בשתי מכוניות נוסעות ,גרמה
להן ולמכונית הפיאט  131שלה נזק כבד,
ורק בנס לא נפגע אדם.
אולם אפילו תאונה משולשת זו לא
יכלה להעיב על אושרה של האשה שלח 
מה במשך שנים כד ,רבות כדי להשיג

ההינומה

אשר ידלין עוזר לטלי לשים את ההינומה על ראשה לפני שהת
חיל טקם הכלולות .ידלין היה במצב רוח מרומם ,אולם למרות
בדיחותיו היה נרגש ביותר והקפיד למלא אחרי כל מיצוות הרב ואחרי כל חוקי־הטקס.

המדינה ,זיעזע את הוועד־הפועל והרטיט
את המערכת הכלכלית .אשר ידלין העז לב
גוד במישפחה הקדושה כמעט ,לעזוב את
דלינקה גולומב ולבכר על פניה עורכת-
דין צעירה ויפה.
שנתיים אחר-כך עמד אשר ידלין להת
מנות כנגיד בנק ישראל ,אחת המישרות
החשובות והמכובדות ביותר שלהן יכול
לשאוף איש־ציבור .ערב מינויו ,ובגללל מי
נויו התפוצצה פרשת ידלין .ידלין הווד
שד ,נחקר ,הואשם ונידון לחמש שנות
כלא .מישפטו של ידלין תפס במשך שבו
עות וחודשים את כותרות העיתונים .אז,
בגלל המישפט ,התגלה לציבור מה שידעו
רק המקורבים לצלחת .בחייו של אשר יד־
לין שולטות שתי נשים.
התמונות של ידלין במרכז ,מצידו האחד
דליה ,אשתו החוקית ומצידו האחד טלי,

המאהבת ,עוררו את דמיון הציבור .כאשר
בעיתונות התפרסמו כתבות נרחבות על
היחסים הנפלאים בין שתי הנשים ובין
כל אחת מהן לבין ידלין ,היד ,ברור לכל
שידלין אומנם נשוי לדליה ,אך סיפור
האהבה שלו עם טלי מתגבר אפילו על
סורגי בית־הכלא שבו הוא כלוא.
לפני חודשים אחדים קיבל ידלין חופ
שה מיוחדת מבית-הכלא .הוא הובל ל 
רבנות והתגרש מדליה .ביום החמישי
שעבר הוא קיבל חופשה נוספת ,הפעם
ללא ליווי מישטרתי .הוא הגיע לבית אחו
תה של דליה בנווה-אביבים ,מיכל שטרום,
שם קיבלו את פניו שני מניינים של ידי 
דים והרב איסר פרנקל.
רק המוזמנים ידעו היכן תיערך החתו
נה .בני הזוג ידלין ביקשו להימנע מקהל
בלתי־רצוי ,ובעיקר לא רצו עיתונאים

ך | ־  1ן  " ! 0 1היחיד ממפא״י הוותיקה,
 1 1 1 1 1ששיחרה לפיתחו של
אשר ידלין ,שבא לחתונה ,היה בן־דודו,
שר־החינוך לשעבר.
ידלין,
אהרון
הכרה רישמית לאהבתה . .טלי החליפה
מכונית ,והגיעה בזמן ,כעבור שעה לחתו
נתה שלה.

התגנבות
יחידים
^ או ר חי ם הני עו במתגנבים .אחדים
 1 1מהם נשאו מתנות ארוזות ,כשהם עור 
כים תרגילי הטעיה כנגד שני צלמי עי
תונות שבכל זאת הגיעו למקום .אשר
ידלין עצמו סרב להרשות לצלמים להנ
ציח את חתונתו ,״זה לא המישפט .זה
עניין אישי שלי.״ כמה מהאורחים ,ביני

הם מנהל הארגז ,אף ניסו לתקוף את ה
צלמים שצילמו אותם .הם התבייש בחברם
החוגג .איש מידידיו של ידלין ,מאלה ש
היו משחרים לפתחו כאשר היד ,בשיא
גדולתו ,לא בא לחתונה .יהושע רבינוביץ
וחבריו לא רצו להזדהות עם מי שנתפס
בשחיתות ,ואולי לא הוזמנו.
רק אחד ,אהרון ידלין ,מי שהיה שר-
החינוך הופיע ,כשבידו תיק יד מישרדי.
אבל לאהרון ידלין היתה הצדקה ,הוא בן
דודו של החתן .בניו של ידלין ובנה של
טלי היו בחתונה ,וכן אחותו המפורסמת
שרה הרי .אשתו לשעבר ,דליה ,נמנעה
מלבוא .החתונה הצנועה היתה קצרה .רבע
שעה אחרי שהרב עלה לדירה שבקומה
השישית ,הוא ירד ממנה כשהחופה מקופלת
תחת ידו.
בני הזוג עוד נשארו בדירה כמעט עד
לחצות .היה להם הרבה על מה לדבר .החל
ביום המחרת כבר לא יוכלו להיפגש ,על
ידלין היה יישרב ייכלא רמלה.

