
טוענת בעדה של מהכלא שחוורו עם
אשם, היה לא ליבני־ידלין:..אשו סדה

את להציל כדי להודות : 1״ ח ה הי הוא
נדור 1 עכשיו בטוח. ממוות חייו
אשר 1 המדינה ויפסידה 1 מה לכולם

״ אשד את הוציאה מהמישחק.
 הנימוס במלוא אומנם, ביקש, ברק

 עם קצרה פגישה שלו, הידועים והצניעות
 רעות. לה ניבא טלי של ליבה אך ידלין,
 ברק, עם מהפגישה ידלין חזר כאשר

 לחקירה דקות כמה בת מפגישה שהפכה
קצי גם השתתפו שבה שעות, כמה בת
 על הקץ הקיץ כי טלי הבינה מישטרה, ני

הוורודים. החלומות ועל הנגידות
 בביטחון־ זאת. תפס לא עדיין ידלין
דקות גם האמין, הוא שלו המופרז העצמי

״גד* ד
 מערכת־יחסים הפרשה, בעת בינינו, רה

 הערכה יש אשר לבין בינה מעניינת.
 אנחנו היום בשבילי. מספיק וזה הדדית,

 המיש־ בזמן שהיינו כמו חברות לא כבר
 השתנה, קצת המצב אחריו. מייד או פט

 שום לומר מוכנה לא אני זאת בכל אבל
דלינקה.״ על דבר

 ממנה, יותר אף ואולי טלי, עם יחד
ואח המישפט ערב ידלין, דליה הרעישה

 פיר־ היא בעלה. למען וארץ שמיים ריו,
 אף שבגללו בעיתונים, גלוי מיכתב סמה

 להעמיד מסויים, בשלב הפרקליטות חשבה
 בית־ ישיבות לכל באה היא לדין. אותה

 פעמים עשרות טלי עם נפגשה המישפט,
 באותן ואשר. טלי של המשותפת בדירה

ה דנו ארוכות, שעות שנמשכו פגישות
 שהיה לאדם לעזור אפשר כיצד שתיים

בכלא. ושישב שתיהן על אהוב
 ידלין דליה התרחקו. הן אט־אט אולם
 לשבועיים, אחת בכלא בעלה את ביקרה

טליה החוק. לה שאיפשר כפי שישי, בימי

לאט. לאט התפתח סיגיהם רומן ^
 היתד. ליבני טליה במיסתרים. בתחילה 1 י

 אשר לילד. ואם נשואה צעירה, עורכת־דין
ביו המפורסמות הדמויות אחת היה ידלין

 ואחד חברת־העובדים מזכיר בארץ, תר
במפא״י. החזקים האנשים

ה שבעשר אז, לעצמה תיארה לא טלי
 לגור תעבור תתגרש, היא הקרובות שנים

 הגדולה בנפילתו אותו תלווה ידלין, עם
 בתי- שירות נציב באדיבות לו, תינשא ואף

 שעות 24 בת חופשה לו שיעניק הסוהר
 טובה לחברה אמרה עת באותה מנזעשיהו.

 אני שלו. מהחוכמה מוקסמת ״אני שלה:
 ואלג־ בדיוק לא הוא איתו. להיות אוהבת

 ש־ הצעירים עם או בעלי, עם אבל טינו,
 כמו נהנית כל-כך לא אני אחרי, מחזרים

איתו.״ נהנית שאני
 באחד שרוי ידלין היה הימים באותם
 או דליה, עם שלו חיי־הנישואין ממשברי
 אולם חברותיה. אותה שמכנות כפי דלינקה

 הזוג בני על עברו כבר כאלה משברים
 :ידלין אז אמר שלו קרוב לידיד ידלין.

 חוזר שהייתי חושב אני טלי, ״אלמלא
 כוחם וזה הרגל, של כוחו זה דלינקה. אל
אחר.״ דבר היא טלי אבל הילדים. של

 ואשר טליה הצליחו שנים כמה במשך
נער הפגישות שלהם. הרומן את להצניע

 בנסיעות ובעיקר ידלין של בדירתו כו
 היה כאשר לחוץ־לארץ. שלהם המשותפות

 באחת בבית־מלון בישראלים פוגש ידלין
 היתה לא בניו־יורק, או אירופה מבירות
 שהיא חשבו והכל פה, פוצה שלידו הצעירה

מו ידלין היה לעיתים ישראלית. אינה
 הקפידו הם אולם בציבור, טליה עם פיע
יותר. ולא טובים, מכרים כזוג להתנהג אז

זה גט

ד י י1ת ף י

 של החזק האיש של הכמעט־חוקית, זגותו,
מפא״י.

ולטלי. ידלין לאשר ורוד נראה העתיד
החו האשה על ללחוץ שלא החליטו הם

 יאושר שלא עד לבעלה, גט לתת קית
 אחרי בנק־ישראל. כנגיד אשר של מינויו

 ולהינשא. גט, לקבל היה אפשר המינוי,
מכו מישרה בעלת ,32 בת אז היתד. טלי

 ממנה המבוגר ואהוב כעורכת־דין, בדת,
 לאותו עד ורוד, בראה העתיד שנה. 20ב־

אח ימים כמה אחרי־הצהריים, שישי, יום
 יד־ של מינויו את אישרה שהממשלה רי

 שי- הגיעה כאשר ישראל, בנק כנגיד לין
 ה־ היועץ אז שהיה ממי לביתם חת־טלפון

ברק. אהרון הפרופסור לממשלה, מישפטי

 דבר שבסופו,של גזר־הדין, לפני אחדות
 למאבק עצמה הכינה טלי אולם ינצח.

 שנים ולכמה ממושכת להמתנה ממושך,
 חברתי.״ ונידוי ״סבל של

 ידלין אשר היה שבהם החודשים 40ב־
 ליבני טליה היתד. 47358 מיספר אסיד

 אשתו ואחר־כך 47358 של חברתו־לחיים
 עברה היא המישפט חודשי את החוקית.

 צלמי בין בהצלחה מנווטת כשהיא עימו,
 במיסדרונות לשניהם שארבו העיתונות,

 של אשתו לבין בית־המישפט, ובמיזנון
 הצליחה היא הבוגרים. ילדיו ושני אהובה
 עם מאד מסויימת מערכת־יחסים ליצור
בני: טליה השבוע סיפרה ידלין. דליה  לי

ונוצ־ במינה מייוחדת אישיות היא ״דליה

גמר־טוב
 מ- טליה התגרשה שנים כחמש *■פני

 אותם שכל ידלין, רובין. קויה בעלה €
 החליט דלינקה, אשתו אל חזר לא שנים

אהו עם בגלוי לחיות השעה הגיעה כי
 האור. אל שלהם הרומן את ולהוציא בתו,

 עם המבוגר הגבר של הציבור עם המיפגש
מר קשה. כה היה לא הצעירה־המאהבת,

 את הכירו כבר המשותפים חבריהם בית
 ידעו הבל אותה. ואהבו לכן, קודם טליה

 לדליה, אשר בין המעורערים היחסים על
 גולומב. אליהו מפקד־ההגנה של בתו

 ידלין, של יריבים הולכי־רכיל, כמה מלבד
הבדי את הזוג לבני להדביק ניסו אשר
 ועל טולידאנו הרב על המפורסמות חות
צעי נשים נשאו אלה כאשר אשכול, לוי

כבת ליבני טליה התקבלה מהם, רות
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 בשבוע, פעמיים־שלוש לפחות אותו ביקרה
לקו את לבקר מותר לעורכי־דין שכן,

 תעודת נשאה וטלי הגבלה, ללא חותיהם
 לפני ידלין, נשבע לדליה בכיסה. עורך־דין

במאו אשם אינו הוא כי לכלא, שנכנס
 להישבע צריך היה לא הוא לטלי מה.

לו. האמינה היא כלל,
 כאשר אירע דליה של הגדול המשבר

 המוזרה, האידיליה גט. ידלין אשר ביקש
 לפתע. נשבר בכלא, האחת שצלעו המשולש

 למיסגרת מחוץ עצמה את מצאה דליה
 יצאה כאשר ידלין. מישפחת של החדשה

ב מהכלא ידלין הובא שאליה מהרבנות,
 ״פירוש :מישהו לה אמר שוטרים, ליווי

 גמר זה ״אם טוב.״ גמר זה גט המילה
ן״ רע גמר זה מה ״אז דליה, שאלה טוב,״

חופ ידלין קיבל קצרה תקופה כעבור
 על- זה היה הפעם מהכלא. נוספת שה

 מהידידים רבים בנוכחות להינשא. מנת
 טלי את אשר נשא ולדליד. לו המשותפים

 ברמת- טלי של אחותה בדירת לאשה,
 דליה באה לא שהוזמנה, למרות אביב.

לחתונה.

עשתה הארץ

 שיתגורר קודמים, מנישואין ו3ה־ בן בנה גיגי, סם ידלין טליהוגיג טליה
 הראשונים מנישואיו ידלין של בניו שני ואשר. טליה סם יחד

חדשה. דרך שיסמל משותף בילד ידלין הזוג בני של חפצם עז כי מגלה טליה מבוגרים. כבר

עוול לאשר
לסיומו. הארוך הפרי, הגיע שבוע ך■

 על המובטח בשליש זכה ידלין אשר \ 1
 ימים מהכלא. ושוחרר טובה, התנהגות

 ליבני טלי היתד, שיחרורו לפני אחדים
במייוחד. נרגשת

טרי: סיפרה
 נרגשת. שאני ברור זה נרגשת. אני

 מלאת והיתה קלה היתד, לא הזו התקופה
 בדיוק יהיה מה יודעת לא אני מילחמות.

 יודעת אני נעשה. מה מהכלא, יצא כשאשר
 שלא מקווה ואני פרחים, מלא יהיה שהבית

 הערב. עד טלפונים יהיו ולא אנשים יבואו
 אני לבד. להיות שעות כמה לנו שיהיו
 לקראת להתכונן איך יודעת לא אפילו
 יחיו מה יודעת לא אני אשר. של צאתו

 יודעת רק אני שלנו. המיידיות התוכניות
אוהב. שהוא במאכלים מלא יהיה שהמקרר


