13־ נדאו ■וסו וליבנת וידו
בואשית נישואיהם .השבוע
הסתיימו הנישואין שר איש־
העסקים ושונת־הדין בטואגדיה.
באמצע :חובות שר מיליון וויו,
השמצות מחרדות ,ממוז
ף* יום הראשון בשבוע שעבר ,בש־
 ■4עה  4לפנות בוקר ,הגיע יוסי רידר,
איש־עסקים־מצליח בענר ויצרן־אופ־
נה־בצרות בהווה ,אל סוף הדרך.
הגבר המשופם בן וד 44שהה בסוף•
השבוע בבית אשתו הראשונה ,נורית,
ושלושת ילדיהם.
בבית היה רובה ,שהיה שייר לח
יילת ,חברה של הבת ,שהתארחה שם
גם היא.
רידר ,שסבל מדיכאון מתמשך ומב
עיות קשות בעסקים ,שהגיעו עד כדי
חובות של מיליון דולר ,ירה בעצמו
*
כדור בראש ומת במקום.
כמעט כל ההתאבדויות זוכות בסי
קור מפורט יותר או מפורט פחות ,בעי
תונים היומיים .על התאבדותו של יוסי
רידר ,משום־מה ,היה קשר של שתיקה.
אשתו השניה של רידר ,ליבנת ,עור-
כת־דין במיקצועה ,העוסקת כיום ב־
מישפט מיסחרי :״אני בהלם! למה שהד
ברים הגיעו! הוא כבר דיבר בעבר על
התאבדות .הוא היה בטיפול ,קיבל גם
טיפול תרופתי .חבל עליו ,בחור יפה,
עם הרבה פוטנציאל ,שלא מיצה את
עצמו ,מבוזבז.
.אני מרחמת עליו .הוא יכול היה
ליהנות מן החיים ,מכל רגע ,ולא נהנה.
הכוחות לא עמדו לו יותר .הוא הבין את
גודל ההתמוטטות הכלכלית האדירה,
שמננה אין מוצא.״
שמה ליבנת ,אבל הכל מכנים אותה

בשם־חיבה וני .שם־מישפחתה היה
פרחי .״מישפחה סולידית ,בולגרית מ
רובעת ",כדבריה. ,מישפחה חמה ,תומ
כת .הוריי הולכים ברחוב יד ביד ,עד
היום".
היא בת  ,38מטופחת ,אלגנטית ,יש
לה שיער בהיר ,עיניים ירוקות ,אף סו
לד .דירתה ,בבניין־דירות יוקרתי בצ
פון תל־אביב ,יפה להפליא ,מעוצבת
בטוב־טעם ,נוצצת מניקיון.

לבלות
♦ ברביעיה

^ גיל  17היא הכירה את עמי וי־
 ■4ז׳נסקי .כיום רופא־שיניים תל-
אביבי ידוע ,הנשוי בשניה עם ענת
זמיר ,בעלת תואר־יופי ודוגמנית־צי־
לום מבוקשת .בגיל  21וני נישאה לו.
בנם הוא כיום בן  . 13כעבור שמונה
שנים התגרשו.

סיפרה וני רידד:
לעמי ולי היו שנים נהדרות ,היינו
זוג לתיפארת .מאוד אהבנו זה את זה,
היינו צמודים זה לזה ,הכל עשינו ביחד.
היינו יותר חברים־עם־רישיון ,מאשר
בעל ואשה.
מה שקרה היה שעברנו מסביבה של
זוג סטודנטים בירושלים לסביבה התח
רותית של תל־אביב ,לחברים־מילדות
•של עמי ,שברובם לא היו נשואים .היינו
הזוג הנשוי היחידי ,והיתה לזה השפעה
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עירומה בבית
לפני ארבעה חודשים פורסמה במדורה של ,,רחל המרחלת״
)העולם הז ה  (16.11.88ה כ תב ה ה ב א ה.

כשקראתי את כ תג תביעת־הגירושין שהגיש יצרן״החזיות יוסי
רידד נגד אשתו ואם שני ילדיו ,עורכת־הדין ליבנת רידד ,ככיתי
וצחקתי לחילופין.
בכיתי מפני שלא הבנתי אין שני אנשים בוגרים ,שהתחתנו
מרצון ובהסכמה הדדית ,ואולי מאהבה ,הגיעו למצב כזה ,וצחקתי
מפני שחשבתי שאם אלכסיס מהסידרה שושלת היתה קוראת את
התביעה הזאת ,היא היתה מקבלת רגשי״נחיתות איומים.
עוככת״הדין ליבנת רידד היתה נשואה לפני שמונה שנים לרופא־
השיניים ואיש״החברה עמי ויז׳נסקי ,שהתפרסם כמאהבה של
הרוזנת המנוחה כריסטינה פאולוצ׳י .לאחר גירושיהם הוא הת
חתן עם ענת זמיר ,דוגמנית ,שהיתה גם סגנית מי ס עולם לבני כמה
שנים .במקביל התחתנה גרושתו ,ליבנת ,עם תעשיין־החזיות רידר,
שהתגרש מאשתו ,אשת״האופנה נורית רידר.
בכתב״התביעה טוען הבעל שאשתו ,עורכת״הדין ,מסרבת לקיים
איתו יחסי-מין ,שהיא בוגדת בו עם גבר זר ,שהיא מחזרת אחרי
גברים באופן פומבי ,וזאת היא עושה במסיבות ובאירועים חבר 
תיים שונים ,שהיא שותה לשברה במסיבות ,ובתוצאה מכן היא
משפילה אותו ואת הילדים ,שהיא יוצאת למסיבות״ניאוף־והוללות,
וחוזרת מהן בשעות הקטנות של הלילה ,שהיא מסתובבת בביתם
כשהיא עירומה כביום היוולדה ,שהיא צועקת ללא הרף על בל
בני־הבית ,שהיא מבזבזת כספים על מאהביה ,ללא כל הגבלה,
ושכתוצאה מגן הילדים.מוזנחים כלכלית ואישית.
בקיצור ,זה ממשיך עוד ועוד ועוד ועוד ,ולי כבר לא היה כוח לכל
הסעיפים המפחידים האלה .אז אני משאירה את המשך הטיפול
בתיק הזה לאנשי הרבנות ,ואני רק מחכה לכתב־ההגנה של האשה.
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לא־בריאה על חיי־הנישואין שלנו.
מצאתי את עצמי מארחת אצלי ב
בית רווקיה עליזה .עמי די נסחף לאווי
רת הרווקיה ,והדברים נראו לי כנוש־
בים לכיוונים לא־רציניים .אילו היינו
מבוגרים יותר ,היינו אולי פותרים את
הבעייה ,מחכים .אבל היינו ילדים ,והת
אים לנו להתגרש.
אנחנו ביחסים טובים — אם כי ,צר
לי לומר ,בעלי השני דאג לקטוע כל
קשר עם עמי ,הוא ראה בו איום ,כפי
שראה איום כמעט בכל דבר שהיה
קשור בי .למען שלום־בית נמנע קשר
הגיוני ביני לבין האבא של הילד שלי.
את יוסי רידר היכרתי באמצעות חב
רה משותפת ,שהציעה לצאת לבלות
ברביעיה .מאותו ערב היינו יחד .התא
הבתי בו .בניגוד לסיגנון־חיי הקודם,
ראיתי אדם שקט מאור ,שעשה רושם
רציני ,יצר תדמית שמאוד מצאה־חן
בעיניי ,איש־בית.
רק מאוחר יותר הבנתי כמה מעט
ידעתי עליו .אחרי מותו ישבתי עם
בנותיו ,דיברנו עליו ,הבנו שגס אני וגם
הן לא יודעות שום דבר על תקופת־
הילדות שלו .הוא היה מסוגר מאוד ,לא
סיפר כלום .בדיעבד אני יודעת שהיו
לו בעיות אדירות ,שהעיקו עליו ,והוא
לא מצא להן פיתרון.
ממנו לא שמעתי כלום ,ומפליא איך
לא ייחסתי די חשיבות ומישקל לסיפו
רים שאנשים ,שהיו בקשר קרוב איתו,
״
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בצער רם אנו מודיעים על פטירתו ללא עת של

יוסף רידר
ב״ר חנוך

ז״ל

ההלויה תתקיים ד!יום יום שני כ״ט אדר א׳ תשמ״ט 6.3.89
בשעה  2.00אחה״צ בבית העלמין בקרית שאול.
נפגשים ליר השער.

נא להמנע מביקורי תנחומים.

המשפחה המתאבלת
מודעת־האבל
אמא !מיכה ר״סר
סיפרו לי ולהוריי .הם סיפרו שהוא הת
מוטט בעיקבות גירושיו מנורית ,שש
קע בדיכאון ,שלא תיפקד באופן טו
טאלי במשך שנה וחצי.
אמו סיפרה לי שהיא נאלצה לסגור
את העסק שלה ,של לבני־נשים ,כדי
שתוכל לטפל בו .במשך שנה הוא שכב
במיטה ,באפאטיה מוחלטת ,איבד את
כל שימחת־החיים שלו ,טופל על־ידי
מטפלים מיקצועיים.
בזמן הזה התמוטט המיפעל שלו ל-

לבני־נשים ,הנר׳ ה־ .8הוא לקח הלוו־
אות גדולות מבנקים ,החובות הלכו
ותפחו ,העובדים התפזרו.

;,האמגתי
באהבה"
ך* יכרתי אותו שנה אחרי שהוא
 1 1חזר לתפקד .נודע לי מאנשים ש
הוא חייב כספים רבים ,אבל הוא נראה

