
 נסעה אומץ, מצאה כשלא להתאבד. וניסתה
 בבית. שמצאה הכדורים כל את ובלעה הביתה

 לדבריה אך עשתה, אשר את לגילי סיפרה היא
לעבודה. הלך ובבוקר התעלם, הוא

 ורונית גילי של החדרים וחצי שניים בן בביתם
 הקחורה הדוגמנית חודשים כמה מזה מתגוררת

 גילי חזר רונית לדברי מדיסון. מרלין
 לרונית והודיע מרלין, עם יחד מארצות־הברית

בביתם. הדוגמנית תתגורר והלאה היום שמאותו
 את איבדה שרונית שהבחינה מרלין זו היתה
אשר רונית, של אחותה את הזעיקה היא הכרתה.

 שם לבית־החולים. קשה במצב אותה הביאה
 יומיים. למשך אותה ואישפזו קיבתה, את שטפו

 בהליכי התחילה היא מבית־החולים כשיצאה
הגירושין.

פדוות
ויהלומים

 50000 מרוויחבעלה רונית של טענתה ך*
גובה הוא תיספורת עבור — ליום שקל /

 עד 4000 גוונים צביעת עבור ואילו שקל, 1500
שקל. 6000

 נמצאת גמליאלי גילי של המיספרה
 של הראשונה בקומה בתל־אביב. בכיכר־המדינה

 יושבת קופתה שליד המיספרה, מצוייה הבניין
 שאותו בוטיק נמצא למטה חנה. גילי, של אמו

 הגישה שרונית אחרי חברה. עם יחד רונית מנהלת
 את למנוע ניסה הוא בעלה, נגד תביעתה את

 אך לו, מפריעה שהיא בטענה לבוטיק כניסתה
 בבעלותה, הוא שהבוטיק להוכיח הצליחה רונית
להפעילו. ממשיכה והיא

לארצות־הברית, גילי נסע חדשים כשלושה לפני
 הוא מדיסון. טרלין בדוגמנית מלווה חזר והוא

בדירתם. עימם תגור שהדוגמנית הנדהמת לאשתו הודיע

ה|<| ן ו  לווייתו לבת הפכה קילצ׳נסקי סמדר הדוגמנית |
 היא סמדר מופיע. הוא שבו אירוע בכל גילי של 11 11 /

רונית. הספר אשת שהגישה הגירושין בתביעת השלישית הצלע

 הזוג לבני איפשרו מהמיספרה ההכנסות
 האחרונה השנה בחצי ביותר. גבוהה ברמה לחיות

 לאי אחת ופעם לארצות־הברית פעמיים גילי נסע
 עבור פרוות־נמר עם חזר הוא משם מיקונוס,

 במתנות ידו על פונקה שהיא טוענת היא רונית.
 טוענת רונית והיהלומים. הבגדים מיטב של

 לארצות־ לנסיעה אליו שכשנילוותה בתביעה
דולר. אלפים עשרת של סכום הוציאו הם הברית,

,;גוגפת
מהמיכנפיים!״

 להורים בן גילי, התחיל שלו הקאריירד! ת
 בתיה של במיספרה ,17 בגיל תימן, יוצאי

 והגברים הנשים לראשי היום הדואגות ועליזה,
 מאוחר וזכה ככישרוני התגלה הוא בלוס־אנג׳לס.
 דונסקי, קארין הדוגמנית של יותרבעידודה

השנים. כל במשך לקידומו שסייעה
 שלו, אחרת תיסבוכת הזכיר גילי של מעצרו

 את שקיבל אחרי ימים כמה שנים. 8 לפני
 נהרגה שבה לתאונה גרם הוא שלו, רשיון־חנהיגה

שנים. 7ל־ נשלל רשיונו נערה.
 הבת, לידת אחרי התחילו הזוג בני בין הצרות

 היה שגילי טוענת רונית וחצי. שנתיים לפני
בשעות הביתה לעיתים וחוזר מהבית נעלם

המוקדמות. הבוקר
 צוין בה המשפט לבית בתביעה פנתה רונית

 לעצם באשר מהותיות עובדות הסתיר שהוא
 הנתבע נורמליים. מישפחה חיי לנהל אפשרותו

 אליה להתייחס וחדל מבעבר יותר לסמים התמכר
 מלקיים ונמנע ולגדפה לקללה נהג רעייה. כאל

 במסיבות השתתף הוא אישות. יחסי כל איתה
 לגרור וניסה מכך שמשתמע מה כל על הוללות

כזה. חיים לאורח אשתו את
 התביעה אחרי חייב. נשאר לא גילי גם אך

 בקשה הגיש הוא אשתו על־ידי שהוגשה
 שאשתו טען הוא היתר בין ברבנות. לגירושין

 התחילה כשכתם ושעכשיו, ממיכנסיו, כסף גונבת
 וגרוע אביה. את לקלל אותה מלמדת היא לדבר,
 עם נסעה שאשתו טוען גמליאלי גילי — מכול
 התביעה הזהרותיו. כל למרות לאילת, אחר גבר

כתיב. בשגיאות מלאה
 רונית את עורכי־דין. לעזרתם גייסו הצדדים

 גמליאלי גילי ואת ימיני, אבנר עורך־הדיו ייצג
יפתח. דויד ייצג

 אביה, הוריה. לחיק בינתיים חזרה רונית
 אותה קיבלו הציירת ואמה כטייס־ריסוס העובד

פתוחות. בזרועות
המדינה. בכיכר לוהט קיץ להיות שצפוי נראה
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