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רלן לדעתו, כי, בית־השימוש, אסלת על יושב כשהוא

 מה ולהבין מעמד להחזיק אפשר חוש־הומור עם
 לכן מישפטית. מבחינה אותי לנעול -הצליחו קורה:

בסיפרי." נוספים פרקים לכתיבת מזמני מקדיש אני

 ביום בנהלל נראה מוזר חזהמ:
 טליה ואשתו דיין אודי שישי.

 במיבנה. ישבו הם ביתם. בחצר ישבו
 באותו תרנגולי־הודו. לול בזמנו שהיה
 כאשר אלה, בימים אודי מתגורר מיבנה

 את שיפץ אודי במשק. לעבוד בא הוא
 חדר־מגורים אותו והפך לול־העופות

ומקורי. נוח
 להיכנס אודי על אסר בית־המישפט

 צו־מניעה בעיקבות בנהלל לביתו
 היות אך אשתו. טליה נגדו שהפעילה
 אודי של בבעלותו עדיין החי שהמשק
 הוא שבהם סוסי״רכיבה וברשותו

 כדי לעיתים, למשק מגיע הוא מטפל,
 לשהות וכדי האדמות את לעבד

אלה. בתו, במחיצת
 דיין בני־הזוג של גירושיהם סיפור

 מש לא ושמם לכל לוהט חומר שימש
לרבנות, בזמנו, פנה, אודי מהכותרות.

ס
 מהלך,חדש כל על לדווח דאג אשר
_ הזוג. בחיי

בלול
 את דיין טליה פיטרה אלה ימים ך*
 שהגיעה אחרי בר־שילטון, מנשה ^

 בדרך לענייניה דואג אינו כי למסקנה
 שתרמה חשובה סיבה עוד לה. הנראית

 הסכומים היתה טליה של להחלטתה
 בר־שילטון דרש אשר האסטרונומיים

 שהסתכמו סכומים שירותיו, עבור
דולרים. באלפי

 עם שהידברות החליטה טליה
 את לקצר עשויה אודי, בעלה־בנפרד,

 לדבר החליטה היא לגירושיהם. הדרך
 אותו הזמינה ולכן ישירות, אודי עם

בנהלל. אלה, בתם. ועם איתה לבלות
המשותף, לביתם להיכנס סירב אודי

 מהארץ, שיברח במיקרה אהוד של נות
לחדל. לצאת לו גם התאפשר וכך

 אוניה על אודי עלה הצו ביטול ביום
 עדנה, עם ונסע בחיפה, שעגנה יוונית

יוון. באיי לטיול חברתו,
 באותו מחו״ל חזרה הקבוצה כל

נמ בבית־המישפט והדיונים השבוע,
צילצוליםסשכו.

מלבנון

 בעניין הרבים הפירסומים אחרי
 עם באירופה לטיול טליה נסעה אהבתם

 בנפרד, הוא, אף נסע בן־חנן ויוסי בתה,
ברק. בנו עם לטיול

 הארץ, מן היציאה עיכוב צו אחרי
 אודי הביא טליה, על־ידי נגדו שהוצא

 לפועל, ההוצאה למישרד ערבים שני
המזו־ בתשלומי לעמוד התחייבו אשר

 זאת, לעומת בן־חנן, ת־אליר ך*
 מחו״ל שובו שאחרי בשבוע *נראה 1

שרי. בשם חדשה ידידה עם
 ותיקה, ידידה שזוהי סיפר לטליה

חבר. אשת
 נשוי במטכ״ל, בכיר קצין בן־חנן,

 בן לזוג שנים. מזה עינת לאשתו
 חיפה, ילידת אשתו, וחצי. 6 בן משותף,

 באה הריאלי, בית־הספר בוגרת
 לאביה עתירת־נכסים, ממישפחה

 בראש־פינה. רבים פרדסים היו המנוח
 בחיפה בזמנו, התגורר, בן־חנן הזוג

 בקיסריה. וילה בנה מאוחר ויותר
 המשותפים בחייהם הקרע החל כאשר

 בנפרד. לגור בני־הזוג החליטו
 יוסי עבר הווילה, בניית כשהסתיימה

 וילה שכרה עינת ואשתו לבדו בה לגור
בחיפה. דניה בשכונת

 באופן נראה הוא נשים. חובב בן־חנן
 תלויה אחרת או זו נאה כשגברת קבוע

 החברתיים באירועים זרועו, על
 רומן ניהל הוא מוזמן. הוא שאליהם

 מלישכת־ בכירה עובדת עם סוער
 מאוחר יותר הממשלתית, העיתונות

 מזכירת אנג׳ל, ברוריה עם התחבר
במחנה. עיתון

אמי ,מבעלה אז שהתגרשה ברוריה,

בנהלל. אשר האשה
 נענית היא לעיתים

בלול. כוסית עימו ולוגמת להזמנה

 מנהל הוא כי לה נודע כאשר אנג׳ל, נון
 שרה שלהם, עוזרת־הבית עם רומן

בן־חנן. בזרועות התנחמה דרעי,
 נהג בלבנון, אז ששרת בן־חנן,

 לה שלח ואף מלבנון לברוריה לצלצל
 רכיל הלכו בצבא המילחמה. מן תמונות

הצבאי. הזוג על
 דברי לבן־חנן לשלוח נהגה ברוריה

 ממערכת שיצא בהליקופטר מתיקה
בלבנון. הימצאו למקום במחנה עיתון

יוסיבן־חנן הכיר כבר תקופה באותה

 גם בעיגול. בנח? שלל
 ראפשו כד■ הזה. הסיטו

 יש התסבוכת, הבנת את
שמשמאל בדיאגרמה לעיין

העיגול

 מאהב של כניסתו את תמנע שזו כדי
 לביתו בן־חנן, יוסי תת־אלוף אשתו,

).2399 הזה בנהלל(העולם
 כדי לבג״ץ, לפנות מיהרה טליה

הרבנות. החלטת את לבטל
 לבית־הדין בפנייתה זכתה היא
 בן־חנן יוסי כי קבע אשר לצדק, הגבוה
 טליה את שם. לבקר להמשיך רשאי

בר־שילטון, מנשה עורך־הדין יצג דיין
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 והעדיף טליה, של הפצרותיה אף על
 הלול הנוכחי, מגוריו למקום להזמינה
ביתם. שבחצר
 נרות לאור בלול ישב דיין הזוג

יין. ושתה
 נגד למילחמה שיצאה טליה, כי
 בינתיים. התעייפה רמה, ביד אורי

 בן־חנן יוסי תת־אלוף עם הסוער הרומן
זמן. מזה 'דועך

־


