
גיתה ליד מרגלית אילנה
מקורקעת!" -את

 10 השעה לפני דקות תי **ץ
ה, ל בלי  עמדה השנה, בינואר 22ב־ /•

 ליוהנסבורג. להמריא אל־על טיסת
במטוס. היו ואשה איש 470

 תקלה בגלל הקברניט: הודיע לפתע
ההמראה. מתעכבת טכנית

 הקברניט הודיע דקות 40 אחרי
 דלתות את סגרו תוקנה. שהתקלה

 אולם לפעול. התחילו והמנועים המטוס
 המטוס עמד עדיין מכן לאחר דקות 20

 שלוש נשרפו אלה דקות 20ב־ במקומו.
דלק. של טונות

מתחבא מה ידע לא הנוסעים מן איש

 היו ידעו, אילו זה. מוזר עיכוב מאחורי
. מאוד. זועמים
 הודיע אלמוני אדם הסיפור: וזה

אי בשם שאשה למישטרת־הגבולות
 למרות במטוס, נמצאת מרגלית לנה

 מהארץ. צו־עיכוב־יציאה נגדה שהוצא
 כדי על, אל עובד באחיה, נעזרה היא

למטוס. להתגנב
 התחיל המטוס. את הקיפו השוטרים

 כזאת שאשה התברר במישרד. בירור
 עברה היא אולם במטוס. נמצאת אכן
שהציגה אחרי ביקורת־הדרכונים את

ז0ץ<1 נר\1גזו\
שיגומי1  אדים סיכסוו!

הקברניט בין
ן

שבי הרבני, בית־המישפט של החלטה
כן. לפני יום שהוצא צו־העיכוב, את טל

 היתה הדלק לשריפת שגרמה האשה
תצוגות־ מארגנת מרגלית, אילנה

 במשך שטס קברניט, של אשתו אופנה,
על. באל כטייס שנה 30

 אגף־ ראש כסגן משמש הוא כיום
על. באל מיבצעי־אוויר

וחברתו טייס־הקרב ואילנה, נדב
קרש־הקפיצה על רומאן

החתונה ואילנה: נדב
למישטרה הולך ,אני

 עיכב ואשתו
 טיסת את

 ובה ,ארעד
. נוסעים מאות

 צו־עיכוב- את שהשיג הוא הבעל
 מרגלית נדב הגיש כך לשם היציאה.

 בבית־הדין לגט בקשה בינואר 20ב־
 נאמר שבה בקשה לה והצמיד הרבני,

 לד־ הארץ את לעזוב עומדת ״אשתי כי
 הולכת שהיא חושש ואני רום־אפריקה,

 יר או שם, השתקעות אפשרות לבדוק
ידיד.״ עם לבלות צאת

 * במטוס. האשה של כזה ידיד היה לא
 78ה־ בן אביה במטוס היה זאת לעומת

 לטוס עמדו השלושה .15ה־ בן ובנה
ידידים. לבקר

 ״לבלות
,ידיד עם

ה *ז  למישפחת יש שנה 16 *
 יחד גם ונדב אילנה — מרגלית

 ״ ישראלי, שולה בשם ידידה —
 בדרום־אפריקה. המתגוררת ישראלית

 לבר־ כאורחת אילנה את הזמינה היא
 קברניט, של כאשתו בנה. של מיצווה
 וגם לחו״ל, טיסת־חינם לאילנה מגיעה

 — $90■ של בהנחה כרטיסים כמה
בלבד. 10^ הוא התשלום כלומר,

 לנצל אילנה ביקשה כאשר אולם
 לחברה הקברניט הודיע אלה, כרטיסים

 כאשתו. לטוס זכותה את מבטל שהוא
בעיות בגלל מקורקע שהוא מרגלית,

אושרם בימי במסיבה ואילנה נדב
שלמה ומלתחה סכרם סרוויסים,

ברמת־השרון המריבה בית
גירושין תמורת חצי


