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אילנית. טענה פיק," וצביקה טופז

 לאבי, שטילפן אלי זה יה ך*
/  מרב מיכתב שישיג ממנו !וביקש 1/

 שאני שיעיד בארצות־הברית, מקומי
 לרב פנה אבי יהודי. ומבית רווקה

 שלח והרב אותו, הכיר לא שמעולם
 כזה. מיכתב לארץ

שלו עדים שני לרבנות הביא ״אלי
לרנר מיכאל ואת שאולי טדי את —
 יש לאלי יהודיה. שאני שיעידו —

 הקטנה תל-אביב שניהם. עם עסקים
לו. ששייך בבית נמצאת

 גדעון של בחליפה ״התחתנתי
 קטנה במסיבה וחגגנו אוברזון,
 במסיבה הקטנה. בתל־אביב שנערכה
 וטדי רפי לפידות, ליאורה השתתפו

 עורכי־ חברים כמה ועוד מנדי שאולי,
 עוד המשתתפים בעלי. של ידידים דין,

 הרבנות את לסדר אפשר איר התבדחו
בקלות. בארץ

 אשה היא אמו יחיד, בן הוא ״אלי
 מה שכל בכר שהתפרסמה מיוחדת

 סוחרת היא לזהב. הופר בו נוגעת שהיא
 חמש נשואה שהיתה ובניינים, קרקעות
פעמים.

הצרות. החלו הנשואים אחרי ״מייד
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אילנית. כזמרת לציבור המוכרת צח, חנה עם ובספרד, בארץ ונוטפים

החוש הגנו
אותי,

לאלקטרוניקה, חברה בעל עליזי, אורי עם
 הציל ״הוא אגאבל. של ידידה כיום שהוא

בחיי." ביותר הקשה בתקופה ״והופיע הדוגמנית, אומרת

 להתחתן. החלטנו ולבסוף מאושרים,
 בנישואין להינשא רצה לא אלי

 בבית להינשא יכולנו כי אם אזרחיים,
 רצה אלי בארצות־הברית, הורי

 לי התברר יותר מאוחר דתיים, נישואים
 את לנצל היתה שלו הכוונה למה.

 הוא ואכן, כעולה־חדשה. שלי הזכויות
 שהובאה יפהפיה מרצדס מכונית קנה
 עצמי אני זהב. בצבע מכונית שמי, על

 כל את ניהל אלי בה. נהגתי שלא כמעט
ידעתי. לא עברית כי העניינים,

 גירושין בקשת הוגשה פעמים ארבע
 אחרי שלום־בית. הוכרז פעמים וארבע

 לברוח החלטתי המריבות אחת
 לשגרירות ניגשתי לארצות־הברית.

 הוצאתי הדרכון. את שאיבדתי והודעתי
 ליטמן.׳׳ השם על חדש דרכון

 פסק־זמן לקחת אולי חשבה אנאבל
 את עתה פקדו אלה אך הצרות, מן

 שאנאבל אחרי ימים ״כמה הוריה.
 ליטמן, לואיס אמה, מספרת נסעה,״

 ונחקרנו המישטרה על־ידי ״נעצרנו
האשימו הם שעות. שמונה במשך

איל! מבטיחה אחזו!״ אעזוב לא
 אנחנו אותה. להבריח שעזרנו אותנו
כלום. יודעים לא שאנחנו טענו

 נעצרנו יותר מאוחר ״שוחררנו,
 טביעות־אצבעות מאיתנו לקחו שוב.

 במשך נחקרנו פושעים. היינו כאילו
 שבעלי אחרי רק ושוחררנו שעות,
 אחד כל עבור דולר 2000 הפקיד

 הדרכונים כדמי־ערבות. מאיתנו,
חודשים.״ למשך מאיתנו נלקחו

 של מעצרם על לאנאבל כשנודע
 ״הרגשתי ארצה. לחזור מיהרה הוריה,

 שעשיתי מה על איומים ריגשי־אשמה
להם.

 הבטחות. לי להבטיח המשיך ״אלי
 שאני מיסמך על אותי החתים הוא

נגדו. תביעה כל על מוותרת
 חודשים במשך יחד לחיות ״חזרנו

 יותר. יכולתי לא שוב אבל אחדים.
 הורי את לבקר נוסעת שאני לו אמרתי

 לשם, אלי כשצילצל בארצות־הברית.
לחזור. מתכוונת לא שאני לו אמרתי

 בארצות־ אותנו לבקר בא ״אלי
איתו. באה אמו גם הברית.

 תביעה נגדי הגיש אלי ״בינתיים
 שאני טען הוא האזרחי. בבית־המישפט

 גברים עם מתעסקת ושאני יצאנית
 לא שהוא השמצה אין כסף. תמורת

נגדי. הטיח
 לא עורך־דין אותי ייצג ״במישפט

היה לא אחר לעורך־דין כסף כי מנוסה,

 אותי. ראה לא מעולם גם עורך־הדין לי.
מרחוק. סודר הכל

 וסיפר אלי צילצל 1981 ״בתחילת
 ורוצה (אילנית) בחנה מאוהב שהוא

את לי הבטיח הוא לאשה. אותה לשאת

 הה את לי ישלם שרק כסף. ממנו
 ואוהב אותי שונא הוא שלי.

 לם להבין יכולה לא אני אחרת,
זה". כל את לי מעולל

נ האחרת, האשה אילנית,

״ה אנאבל: על אילנית
גברים, רה שאכיר ביקשה

מי ; זו אותה שמעניין מה
דרישות. לי יהיו שלא בתנאי הגט

 אמו אצל התגוררתי לארץ. ״באתי
 לי היה לא לרחוב. נזרקתי שבוע ואחרי
 הייתי בית. ולא כסף לא כלום.

 ואמרתי לאמו כשצילצלתי חסרת־כל
 אפתה היא לאכול. מה לי שאין לה

 הדבר היה זה אותה. לי והביאה עוגה
ימים. כמה אחרי שאכלתי הראשון
 אילנה זאת אותי שהצילה ״מי

 דאגה היא התצוגות. מארגנת מרגלית,
לתצוגות. לי

 למרות גט, לי נתן לא אלי היום ״עד
רוצה לא שאני ידע שהוא העובדה

 מ׳ עברנו אותו. אעזוב לא ״אני
 ארבע כבר אני וגדולים, קטנים
 הי הוא אלי את כשהכרתי איתו.

 בארצות״הברית. גרה ואנאבל
 השיחות את הקלטתי שלא

 ידידותיו להיות ניסתה כשהיא
 או לה שאכיר ממני ביקשה נורא
 ע מה כל פיק, צביקה ואת טופז
 טוב מכירה אני זיונים. זה שלה

 ההע כל לה יעזרו לא אלי. את
 חלמו שעליו הגבר הוא בשבילי

 אל היה אנאבל בשביל גם
הצרות. שהחלו עד החלומות,
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