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 היא כשהשושנה שושנה־ארנסט־אלה, ן
ל בניגוד אולם עצמה. השושנה אותה 1

ו היטב שושנה את שהכירה איילה,
 אלה ידעה לא בחירוף־נפש, בה לחמה

בחייה. קיומה על דבר
נול שבהן שנות־נישואין. 35 אחרי

 יעקב, מיכל, — ילדים חמישה דו
 יפת הזוג התגרש — ודויד תמר רותי,

 על יפת אלה ויתרה זה בהסכם .1982ב־
 בשיכון־ המישפחה של בווילה חלקה
 בת הווילה — תל־אביב בצפון צמרת
 ארנסט קיבל שאותה הקומות, שלוש
 לאומי, מבנק לגמרי מיוחד במחיר

 מזונות קיבלה היא כן. לפני שנים עשר
 5400 בתוספת לחודש, דולר 2550 בסך

 ולהחלפת לחדל לנסיעה בשנה דולר
 תכולתה. על שלמה, דירה וכן מכונית,

 דולר אלף 250 בסד עבורה שנרכשה
בתל־אביב. פינקס ברחוב במיגדל

 מישפחה בשביל הרבה אולי זה
 היה זה אבל וקשת־יום, ברוכת־ילדים

 גדול של לגרושתו מתאים .בקושי
בישראל. הבנקאים
 בני־עשירים שכמו יפת, ארנסט

 לא מכסף, להיפרד אוהב אינו רבים
 האמיתיים תנאי־השכר על לה סיפר
 המצפים תנאי־הפרישה ועל בבנק. שלו

 זאת שהסתיר כפי הימים. באחד לו
ומוסדות־הפיקוח, הרחב הציבור מעיני

האוהבת. מגרושתו גם זאת הסתיר כן
המ התמוטטות אירעה מכן לאחר

 על העיב ומשהו הבנקים, של ניות
 אבל הגדול. יפת ארנס של תהילתו

 ביי- ועדת של החקירה נערכה כאשר
 הכל הגדול. האיש עדיין היה הוא סקי,

 ב־ וכמעט ביראת־כבוד. אליו התייחסו
 את למסור הופיע כאשר חרדת־קודש,

מטו לאשה לב שמו מעטים עדותו.
 ב־ שהופיעה מחוייטת. בחליפה פחת,

 נהוגה שהיתה במכונית בתה ליוויית
 זו היתה לאומי. בנק של נהג בידי

 שעודדה קליין־וינר־שיף־וינר, שושנה
ה ברגעיו דיסקרטי באופן רוחו את

קשים.
 כזה. מזל היה לא שיף לחיים
 הוא הוא. גם הסתבך 1986 בראשית

 ולא דולר, מיליון 35 של לחוב הגיע
 לפני עמד הוא לפרעו. כיצד ידע

 ביותר הגדול החוב גמורה. התמוטטות
 עמד שבראשו לאומי, לבנק היה

יפת. ארנסט
 נקשתי ^

גימלאי של
 חייו של ביותר הקשה תקופה ^

 היא לצידו. שושנה עמדה לא
 קניות שם ערכה ללונדון, הסתלקה '

 כשבראש איש, 12ל־ סדר־פסח וגם
יפת. ארנסט יושב השולחן
כשהופ רוח־בייסקי, פירסום אחרי

 של המנהלים לפיטורי עצום לחץ על
 שלא מכובד. זוג לארץ הגיע הבנקים.

 צלם שם במיקרה לגמרי במיוחד. בלט
 הוא אותו. וצילם הזה לזוג ליבו את

 קליין־וינר־שיף־ שושנה את הנציח
יפת. וארנסט כהים, במישקפיים וינר,

יפת עם שושנה
שנה־ארנסט־אלה משולש שו

 יפת שארנסט בעוד פנים, כל על
 שושנה חזרה לארצות־הברית, נסע

 ברמת־גן, שיף חיים ושל שלה לווילה
 המלונאי עם חייה את לשקם וניסתה
 שיף, חיים אחרי חיזרה היא הזנוח.
 הווילה, של מהגינה ירקות לו שלחה

 בבית־המלון. איתו להיפגש וניסתה
 ״נשמה לו שיש הטוען שיף, חיים אולם

 בכבודו, פגיעה סולחת שאינה ערבית"
 להכניסה אסר ואף אותה לראות סירב

לבית־המלון.
 להוציא דאגו שושנה של חברותיה

במיזוודות. חפציה את המלון מן
 על ויתר וחיים בווילה, גרה שושנה

 של 17ה־ בקומה גר חיים בה. חלקו
 בדירה גר יפת בתל״אביב. דיפלומט

 דד אלף 550ב־ דויד במיגדלי שרכש
עבורה. שנרכשה בדירה גרה אלה לר.

 הזוג חיי הפכו האחרונים בימים
 הצדדים מכל לגיהינום. שושנה־ארנסט

 שתואר הבנקאי, בפני האשמות הטיחו
 של האגדתי הסכום המדינה". כ״חמסן

 את קנה שבהם — והפנסיה הפיצויים
ה את הסעירו — במיגדלים הדירה
כולה. מדינה

ורא בראש הדהימו אלה גילויים
 פרישתו אחרי כי יפת. אלה את שונה
 לא־ שכמעט מעשה יפת ארנסט עשה
 לגבי כזה דבר יש עוד אם — ייאמן
להו מאשתו־לשעבר ביקש הוא יפת.
 800ב־ החודשיים דמי־המזונות את ריד

 לגימלאות יוצא שהוא מאחר דולר,
כסף. לו ואין

המחזה לנפשות הקרובים אנשים

 מתאימה אינה כזאת מחשבה כי טוענים
 הטבע בדרך יפת. ארנסט של לאופיו

 את להטיל כדי האשה, את חיפשו הם
 של ראשו לא ״זה עליה. האשמה

 בטח ״זה המשמיצים, אמרו ארנסט,״
שושנה!" של ראשה

 ארנסט היה השבוע השישי ביום
 אדון שהיה האיש מדוכא. במצב יפת

הת הכל שנות־דור ושבמשך המדינה,
 מושמץ עצמו את מצא לפניו, רפסו
המדינה. בתולדות אחר אדם מכל יותר

 רק לידו עמדה זה קשה ברגע
 ביקרו לא ובנותיו בניו חמשת שושנה.

בסוף־השבוע. אותו

 של מונולוג
שושנה

 בטלפון, שושנה אל פניתי אשר ^
 לבד ״אני אמרה: שלה, בווילה ^

 את מה והחתול. הכלב עם בבית,
 הכוכבת, היא אלה היום אליי? מצלצלת

בעיתונים! להתראיין תשמח בטח והיא
 שאלוהים חושבת אני ״לפעמים

 של לצידו לעמוד כדי אותי שלח
אלה! בימים ארנסט

 רוצים מה משתגע! העולם כל ״הרי
 בעולם! ביותר הטובים הבנקאים מאחד

 בנק היה לאביו בנקאים! של רביעי דור
 ול־ פויכטוונגר! בנק היה לדודו יפת!

בלונדון! בנק עוד יש מישפחתו
 התגורר הוא חודשים כמה לפני ״עד
שנא־ אחרי בתל־אביב, שכורה בדירה

)60ה־ הולדתו שיף(ביום עם שושנה
שושנוז־חיים־איילה משולש

 דן־קיסריה, במלון הסתגר הזוג
 ימים שלושה במשד ושם, ,310 בחדר

 משם יפת. ארנסט התלבט ולילות,
 מועצת״המנ־ לישיבת במישרין הגיע
ה תנאי התפטרותו. את והגיש הלים,

לה היו שעתידים המופלגים, פרישה

 אז עובדו המדינה, של לסקנדאל פוך
ידידים. בחוג

 קליץ־וינר־ ששושנה מאוד יתכן
 תנאי־ את עדיין אז ידעה לא שיף־וינר
 ידעה שלא כשם ידידה, של הפרישה

יפת. אלה אותם


