
אשרוב מישא השחקן

 בית־המישפט ידון שבועיים עוד ף*
 שהגישה בתביעה בתל־אביב המחוזי —

 הבימה, תיאטרון שהקנית נגד 12 בת ילדה
 של בתה היא התובעת פרידלנד. דליה

 עם יחד המתגוררת אילה־נעמי, פרידלנד,
בתל־אביב. השחקנית של בביתה האם

הו פרידלנד דליה נגד שהתביעה למרות
ה אילה של בשמה לבית־המישפט גשה

 והיא להתלונן, מה על לה אין קטינה,
בבית־המישפט. בכלל תופיע לא

 זה חסר־תקדים מישפטי צעד מאחורי
 -שחקן עומד הישראלי, הבוהמה בעולם

 של אביה אשרוב, מישא הבימה תיאטרון
 בתם עבור מזונות מדליה המבקש אילה,

המשותפת.

— פיליפינית
לאף או כן

 לפני בית־המישפט בימת על לראשונה י עלו אשרוב ומישא פדידלנד ליה
 לפני הצהירה נשהשחקנית שנים, שמונה
 בתו, ואת אותה זנח בעלה כי השופט

 נפרדת, בדירה לגור ועבר הבית את עזב
 בית־ מס. בילהה אחרת, שחקנית בחברת

 מזונות לשלם אשרוב על ציווה המישפט
 קצר זמן דליה. שיל באמצעותה אילה, לבת

 התחתן מישא בני־הזוג, נפרדו אחר־כך
בת. ■והוליד בילהה. עם

ו לבית־המישפט דליה פנתה אז
 וניש־ החוזרות פניותיה שלמרות טענה
 באילה לתמוך אשרוב מישא חדל נות,

 בעול לשאת נאלצת האם, היא, הקטנה.
 תבעה פרידלנד עצמה. בכוחות ההוצאות
 לעצמה אילה. עבור מזונות לשלם מאשרוב

ל נענה בית־המישפט דבר. ביקשה לא
 דמי את לשלם אשרוב על והטיל בקשתה,
לחודש. לירות 400 בסך המזונות

ש אחרי היום, המשולמים המזונות דמי
 1500 בסך הם האינפלציה, בעיקבות צמחו
 נעמי אילה ביקשה השנה בתחילת שקל.

 האפוטרופוס שהיא אמה, באמצעות אשרוב,
על-ידי שנקבעו דמי-המזוניות הגדלת שלה,

 על־ידי שהוגשה זו, בתביעה בית־המישפט.
 כי נאמר קיבקוביץ, אברהם עורך־הדין
 מתיאטרון אשרוב מישא של הכנסותיו

 בחודש, שקל 10,000 של בסך הם הבימה
 לעבודות חברה מניהול דומה סכום ועוד

 כן בחודש. שקל אלף 20 סך־הכל תיאטרון.
 ב־ חי הנתבע כי התביעה בכתב נאמר

 עוזרת מעסיק ביותר, גבוהה רמודחיים
חד שמונה בת וילה לו ויש פיליפינית

 דמי־המזונות הגדלת אילר. דורשת לכן רים.
בחודש. שקל 4000ל־

 אשרוב מישא מבקש שלו בכתב־ההגנה
:הבאים בנימוקים התביעה את לדחות

 לו ונולדה אחרת, אישה נשא הוא •
עליו. שתיהן פרנסת בת.
 שקל אלף 20 משתכרת פרידלנד דליה •1

 ב־ ומתופעות בהבימה, כשחקנית לחודש,
חלטורות.

 שאינו סכום בהביטה משתכר הוא !•
 לו אין לחודש. שקל אלפים עשרת על עולה

 את מנהל הוא אחר. ממקור הכנסה כל
 זו חברה שכר. ללא לתיאטרון החברה

לבעלי״המניות. דיווידנדים שילמה לא
 פיליפינית עוזרת מחזיק הוא אין •
 מוא חדרים. שמונה בת וילה לו ואין

 בבית חדרים, ארבעה בת בדירה מתגורר
 על־ שנבנה לחיסכון בשיכון דדמישפחתי

מישרד־השיכון. ידי
 משנת־ 404 פגץ מכונית לנתבע •

.1966 ייצור
לחדל. !נסע לא שנים 10כ־ מזה •

 אש- מישא של האמיתית הפצצה אך
 הגיש הוא יותר. מאוחר רק התגלתה רוב

 תביעה בתל-אביב המחוזי לבית־המישפט
 א-שרוב, אילה־נעמי של בשמיה למזונות

 — הטיבעי ואפוטרופוסה אביה באמצעות
אשרוב. מישא

 שקל 1500 של סכום שאם טוען השחקן
 אינו בתו עבור מזונות משלם שהוא

 את לחייב בית־המישפט על אז מספיק,
עד ההפרש את לשלם פרידלנד דליה

ב מס, בילהה הנוכחית, אשתו עס ♦
שפי. ישראל מר של העצמאות יום הצגה

 טוענת שהאם שקל, 4000 של לסכום
הילדה. לפרנסת נחוץ הוא כי

ב גבוהה רמת־חיים מנהלת האם י•
 אמידה. אשה והיא אשרוב, מצהיר יותר,
 חדרי- שלושה בן בבניין מתגוררת היא

 השייכת נוספת קומה שמעליו וסלון, שינה
כמו עצמה. ולה אשרוב) (אילה לתובעת

 קומת של הקומה בכל היא מחזיקה כן
הכניסה.

 מהוריו, לאחרונה, רכשה פרידלנד ס
דולר, אלף 55 במחיר דירתם את

האחרונה בשנה נסעה פרידלנד דליה י•

 לתביעת מיד השיבה פרידלנד דליה
 בכתב־ההגנה, אשרוב מישא של המזונות

 עורך- ישל באמצעותו אלה בימים שהוגש
קיבקוביץ׳. אברהם הדין

 אילה- הקטינה התובעת דליה: טוענת
 הנתבעת בהחזקת נמצאת אשדוב, נעמי
 לפיכך צרכיה. לכל דואגת אשר — אמה
 לשלם האם את לחייב עילה כל אין

 נוגד זה כי החזקה, הוצאות לתובעת
באבסורד. וגובל הישר השכל את

מתגו אילה פרידלנד: מדגישה ועוד
רמת־ באותה חיות ושתיהן איתה ררת

 נסעה עתה זה לחו״ל. פעמים שלוש בלבד
 בשנה שחלתה אחרי ללונדון, ימים 10ל־

בארצות־הברית. פעמיים האחרונה
 ממחצית הכנסות פרידלנד לדליה !•

תל־אביב. ,29 פרוג שברח׳ הסטודיו
 שלו: התביעה את אשרוב מישא מסיים
 במזונות בנקל לשאת יכולה הנתבעת

 על העולים (הבת), צורכי־התובעת ובשאר
פסק־הדין. פי על לה משלם שאביה הסך

 לנקוט אם תמוהה, התביעה לכן חיים׳
המעטה. בלשון

 תמורת רכשה שכאילו הדירה, לגבי
 נקנתה אמנם כזו דירה דולר: אלף 55

בלבד. שלה היה לא הממון אולם
ה ושתי לחו״ל, פעמיים נסעה השנה

ר ידה.מרסל על מומנו לא נסיעות ה ■זו :

אלוני. נסים המחזאי עם בתמונה *


