
 רב לזמן אותה וזנח המישפוזה, את
 והיה מזונות שילם לא הוא וממושך.

 מאסר.״ פקודות נגדו להוציא צורך
 13מ־ יותר לאודי נשואה טליה

 והבעיות .אי־ההבנות סיפרה: היא שנה.
 שנים. 10 לפני כבר התחילו בינינו
 בעלי עם ועושר רווחה חיי עזבתי

 באוסטריה. חייתי שאיתו הראשון,
 אחיו את לבקר כשבא אודי את היכרתי

 בסרט. בווינה הופיע אשר אסי,
 הוא לנהלל. אליו באתי התאהבנו.

 היו גרוע. חי שאיתה מאביגיל, התגרש
 חברים מיני כל לו היו ילדים. שני לו

 וכמובן מנהלל, חלק כמוהו. הרפתקנים
רימון.״ כושי

 אחרי להגות
שנה 13

ל ¥ שריו *  עדנה עם אודי של ק
 שנתיים לפני לטליה נודע זיסמן /

 הם בנהלל. חברים של מפיהם וחצי,
 בכרתים בטיול שוהה שבעלה לה גילו

 הצעירה זיסמן, עדנה של בחברתה
 בךחנן יוסי חברה על שנה. 20ב־ ממנו

 13 אחרי מותר, לי .גם טליה: סיפרה
 אלי טוב הוא להנות. סבל, של שנים
 לא מקום, לכל אותי ולוקח אותי ומבין

עניינו שזה חושבת לא אני אודי. כמו
ועכשיו בתעלת־סואץ(כשער.לייףד) בדחנן תא״ל

בנהלל לבית ארוכה מישפטית דרך
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 וטליה בר־שילטון
המנצחים שימחת

 שהוא זה גם חבר. לי יש אם אודי של
 להסביר ניסה אודי עניינו.. לא זה נשוי —י8

 הוא וכי בשבילי, לא הזה שהגבר לי
 אלי טוב הוא בינתיים אבל נשים, רודף

איתו.״ לי ונחמד
 שנים שירת בן־חנן יוסי תת־אלוף

 שנתיים למד בחיל־השיריון, רבות
במים־ בארצות־הברית, מינהל־עסקים

 לפני במטכ״ל. משרת וכיום צה״ל, גרת
 צעירה עם התחתן הוא שנים תשע

 בת היא ענת פרידמן. ענת חיפאית, ״
 עלו הנישואין מאוד. אמידה למישפחה

 ממהרת אינה ענת כי אם שירטון, על
ממנו. להתגרש
יוני, עם שנתיים במשך יצא בן־וזנן

 עם נראה אחר־כך אל־על, דיילת
 בלישכת בכירה פקידה לינדה,

 נראה הוא הממשלתית. העיתונות
האלוף בחברת רבים במקומות־בילוי

 כמעט מלווה בדגל, אביגדור(.יאנוש״)
אחרת. או זו יפה באשה תמיד

 עוד ממנו בנפרד לגור עברה אשתו
שנים. כמה לפני

 בקיסריה. בווילה מתגורר בדחנן
 התחיל דיין טליה ובין בינו הרומן

 רן תת״אלוף אצל השנים בין בפגישה
ברמת־השרון. פקר

 בךחנן יוסי נהג לבנון מילחמת בימי
בנהלל. טליה את לבקר

 כעסו על דיין אודי מתגבר לפעמים
 בביתו, מקומו את שתפס האורח נגד
 ממילא .טליה באירוניה: אומר הוא ואז

 אם אלא בועלה, ועל בעלה על אסורה
 בר־שילטון, פרקליטה, יצליח כן

 בן־חנן יוסי עם ישנתי שאני להוכיח
היא.״ ולא שלנו בבית

 .אודי חייבת: נישארה לא טליה
לעשות לי הירשה שבו מיסמך, לי מסר

 שהוא בתנאי רוחי, על העולה ככל
רוצה.״ שהוא מה יעשה
 התרמה •טליה אודי: השיב כך על
 בחיי־חברה הנישואין חיי במשך

 של תפקידיה מילאה לא היא סוערים.
 בכל מבלה היתה וכיאות, כדין אשה

 למושב, מחוץ יומיים לפחות שבוע
 עם יחסים וקיימה בחו״ל מסעות ערכה

אחרים."
 התפרסמו שלו .הרומנים טליה:

 העיתונים בכל הרכילות, מדורי בכל
 של מחסדיהן נהנה הוא והשבועונים.

 רק זה אותו שעניין מה נשים. הרבה
 עיתותיו." את ביזבז שעליהן נשים,

).2375 הזה (העולם
יח איתי קיימה לא ״אישתי אודי:

ויותר.״ שנים שלוש זה סים
 יחסי קיים כי לפני הודה .הוא טליה:

 הטובות.״ חברותיי כל עם מין
 הדו־קרב מתוך קטעים רק הם אלה

 דיין בני־הזוג ביניהם שניהלו המילולי
 בהרחבה ושפורסם העיתונות, דפי מעל

).2375(הזה בהעולם

 גגדכללי
הטבעי הצדק

 את היטב הכץ דיין ודי̂ 
 לפגוע החליט הוא תשובתו.

 שלה, ביותר הרגישה בנקודה בטליה
 המשימה את ביצעו הרבניים והדיינים

 שבדחנן קיווה שאודי יתכן עבורו.
 כדי טליה, ואת הבית את לעזוב יעדיף

ובעיתונים. בבתי־מישפט להיחשף לא
 הפתעה: טליה לו הכינה השבוע
 שאודי .אחרי טענה: היא בעתירתה

 בבתי־המישפט כישלונות ספג דיין
 כוחו את לנסות החליט האזרחיים,
 זירה׳ לו מצא שם הרבני, בבית־הדין

 צד במעמד גם קולו נשמע שם טובה,
בדית.' צד שאינם אנשים וכנגד אחד

 הגרושין, בתביעת ח לא בית־הדיז
 נגד הבאה צו הוצא הבעל ולבקשת

דיין. טליה
 תת־אלוף של כניסתו נגד הצו לגבי

 טליה: ציינה בנהלל, לביתה ברחנו
 צד שאיננו אדם נגד הוצא .הצו

 האם אישית. ונגדו הגירושין, למישפט
 לדיוןז בדחנן את'מר הזמין בית־הדץ

להתדייר' הסכמתו את קיבל האם
 לפני דיין טליה של פרקליטה סיכם

 בית־ .החלטת העליון: בית־המישפט
 הצדק כללי את נוגדת הרבני הדין

המוסכמות." מכל וחורגת הטבעי,
 שעות במשך להמתין נאלצה טליה'

 עד העלית בית־המישפט באולם רבות
 היא עתירתה. להשמעת תורה שהגיע
 ונראתה תכולה קיצית שמלה לבשה

מתוחה.
 מדקה. יותר ארך לא הדיון

 לוין שלמה שמגר, מאיר השופטים
 כמבוקש." ניתן .הצו קבעו: כהן ויהודה

 בבית ללון רשאי בדחנן יוסי תת־אלוף
בנהלל. דיין

■ זוהר מרסל

 בנר התנוסמו אוד׳ של .הוומנים
 טליה טוענת והשבושנ־ם.״ העיתונים

ה של מחסדיהן נהנה ״הוא ד״ו.  הונ
 ',עיתותיו. את עליהן וביזבז נשים.

 זה ■חסים אית■ קיימה לא .אישתי
ו־־ו. אוד■ אומו חתור שנים שלוש

העליון בבית־המישסט דיץ טליה
אודי...״ של עניינו זה .אין
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