
 ,1959 בספטמבר, 27ה־ ליל חצות ך•
 מבתי־המלון באחד השלווה ^״הופרעה
 גברים שני ארצות־הברית. סיטי, שבאטלנטיק

 צעקות שבמלון. החדרים לאחד בכוח פרצו
 אשד, החשוך־למחצה. החדר מתוך בקעו

מערו את בסדין לכסות ניסתה ערומה
 להב־ הספיק הפורצים שאחד לפני לא מיה,
 האשד. את מלבד שקלטה מצלמתו, את זיק
דומה. במצב גבר גם

 התמונה שימשה מספר שבועות כעבור
ל שזכה סנסציוני, גירושין למשפט נושא
 הבעל ארצות־הברית. בעתונות מלא כיסוי

 שנתפסה האשה׳ .63 בן מזדקן, מיליונר היה
 צעירה היתד, זר, גבר עם אינטימי כה במצב

 השנים, הטיחו בבית־המשפט .33 בת יפה
 ״עוד ללא־ספור. האשמות זו, כלפי זה

 גברים עם אשתי בי בגדה הדבש בירח
 ודרש אותי היכר, ״הוא הבעל. טען זרים!״

 שרצה, רגע בכל ביחסים עמו לבוא ממני
האשה. האשימה במצבי!״ להתחשב מבלי
 פיקנטי, סיפור סתם להיות היה יכול זה
 הרי הבעל, נוספות. עובדות כמה לולא

 יוסף, יפה האשד״ יהודי. מיליונר היה קריגר,
 נישאו הם מחיפה. ישראלית צעירה היתד,
 שבוע אחרי בישראל, קריגר של ביקורו בעת
מקרית. מפגישה כתוצאה היכרות, של

 עלולים נשואין אלה. בעובדות די לא אולם
 אחר מקום בכל דומה בשערוריה להתפוצץ

 בסיפורה מיוחד ענין היה אולם בעולם.
 אלמונית ישראלית יוסף־קריגר, יפה של

 שהוא משום דווקא, נערת־זוהר היתד, שלא
 ל־ הרקע את הראשונה בפעם אולי חושף
.חתונות־ד,פספורט מגיפת

★ ★
בועת־סבון של אושר

 טיפשעשרה נערת היתד, לא יוסף פה ^
ה קריגר, להרי נישאה כאשר תמימה,

 צ׳כו־ ילידת יפה, שנה. 30ב־ ממנה מבוגר
 מ־ דרך בשנות־ד,מלחמה שעברה סלובקיה,

 היא בהכרה. קומוניסטית היתד, חנות־ריכוז,
 חברים היו ויחד לקומוניסט, נשואה היתר,

 של מספר שנים אחרי אולם יד־חנה. בקיבוץ
 עליה. זו צורת־חיים נמאסה בקיבוץ, עבודה

הקיבוץ. את עזבה מבעלה, התגרשה היא
 כפקידה להסתדר הצליחה נאת־הצורה, יפה
 לשאת שעמד צעיר הכירה חיפאי, בבנק
 בהרי פגשה אחד יום אולם לאשה. אותה
 כדי לו להינשא החליטה האמריקאי, קריגר
נ' מהארץ. עמו להגר

משונה. אהבה בנשואיה לראות ניסו ידידיה
 בבית־המשפט בעדותה עצמה, יפה אולם

 סיבות את הסבירה שלה, הגירושין בדיוני
 מעובדת ״התרשמתי הזקן: לקריגר נשואיה

 ישראלית נערה איזו ועשיר. תייר היותו
 אמריקאי כשמיליונר מתרגשת, היתד, לא

 עמה לחלוק לה ומבטיח כספים עליה מפזר
 נישאתי שלו? הדולארים מיליוני שני את

 ומפני באמריקה, לחיות שרציתי מפני לקריגר
מיליונר.״ של אשתו להיות שהשתוקקתי

 שלפני הוא בעדותה גילתה שיפה מה
 הסכם, על עמו חתמה היא לקריגר נשואיה

לשלם קריגר התחייב בו עורך־דין, בנוכחות

מארטין כדה
בהונג־קונג גירושין

ש שנה כל עבור דולאר אלפים חמשת לה
 אחרי שנים. שלוש במשך במחיצתו, תהיה

ה לפי רשאי, מהם אחד כל היה זו תקופה
 כספי. פיצוי כל ללא גט לדרוש הסכם,
 שיפה הרושם את לעורר יכול זה הסכם

 כמה ותמורת פספורט השגת לשם נישאה
דולארים. אלפי

 בקוינס וחסרת־כל גלמודה חיה היא כיום
הגי משפט לתוצאות מצפה שבניו־יורק,

 לפני מהסבך, מוצא למצוא מנסה רושין,
לישראל. לחזור שתחליט
 להיות חייב אינו יוסף יפה של גורלה
ה ישראלית, צעירה כל של גורלה בהכרח
 מעטות לא ישראליות עשיר. לזר נישאת
 אחרות זו. בדרך האמיתי אושרן את מצאו

 של היסורים *><ת בשתיקה לשאת מוכנות
 בחברתו חברה, חיי ללא זרה, בסביבה חיים

 במותרות מסתפקות בלתי־אהוב; בעל של
שמ לעורר שלא ובלבד לרשותן, העומדות
 האכזבות אחוז אולם בגירושין. חד,־לאיד
שי לאין עולה מחתונות־הפספורט כתוצאה

 רגילים. בנישואין הכשלונות אחוז על עור
 ישראליות 35 ארצה חזרו ׳1956 בשנת רק

בחו״ל. והתגרשו זרים עם שהתחתנו
 באי־התגשמותם בעיקר נעוצה לכך הסיבה

מת לרוב הנשואין. שמלפני החלומות של
ה כי כבועות־סבון. אלה חלומות בקעים

 בתחילת כחדשיים. לפני טראגיות מסיבות
 בדרום״ תמרה שהתה השניה מלחמת־העולם

 בית־ בעל עשיר, יהודי הכירה שם אפריקה,
 תקו־ אחרי לו נישאה היא מבוסס. מרקחת

קצרה. פת־היכרות
 ילדה מאוד, אמידים חיים שם חיתה תמרה

 במשך נשואים. שנות שתי אחרי בת, לו
 מחיי־ניוזן תמרה סבלה נוספות שנים ארבע
 להם החברתיים ולחיים למזגה התאימו שלא

 אפשרות כל לה ניתנה לא בארץ. -הורגלה
ל עצמה. את לבטא כשרונותיה, את לפתח
 בלי לארץ חזרה בתה, את לקחה בסוף

 נוספת, שנה למשך אליו חזרה אמנם בעלה.
 שוב הכירה אך הקרע, את לאחות בנסיון

 התגרשה היא אלה. חיי־נשואים בכשלון
לארץ. וחזרה
 שנישאה תל־אביבית צעירה" אקהויז, רות

 לונדוני, יהודי הון לבעל שנים שלוש לפני
 הגיעה שבועות, שלושה של היכרות אחרי

 אחת. נשואים שנת כעבור דומה למסקנה
 החברה בחוגי באה ליידי, היתד, היא בלונדון

הרא בחדשים ערב, מדי בילתה הגבוהה,
במועדוני־לילה. לנשואיה, שונים

 הראשונים, ירחי־האושר כשחלפו אולם
 היא הנישואין, של לחיי־ד,שיגרה נכנסה ורות

 מקומה. את למצוא יכולה שאינה הרגישה
מצד הבריטי. לנוהג־החיים הסתגלה לא היא

)1951( דמארי ושושנה מלחים עם (מרכז) ירון מרים
בפאריס מאסר

׳ ר
להס חייב אינו ו״זר״ ״מיליונר״ של צרוף
בנשואי־אושר. תכם

 העובדת ידועה, תל־אביבית נערת־זוהר
 (וששמה הלאומיים המוסדות באחד כיום
 במעמדה) לפגוע לא כדי בזה, מפורסם אינו

 צעיר יהודי מיליונר שנים כשש לפני הכירה
 ועל עושרו, על סיפוריו מדרום־אפריקה.

 ראשה. את סיחררו חי, הוא בהם המותרות
 של קנאתן את עוררה מיד, לו נישאה היא
חברותיה. כל

 תענוגות במסע נערך הזוג של ירח־הדבש
 הצעירה התישבה אחר־כך אירופה. על־פני

העשי הרובעים באחד בעלה, של בחוילתו
 ששלחה המכתבים יוהנסבורג. של רים

 חוילה, לה היתד, קנאה. לעורר הוסיפו ארצה
משר שלוש בריכת־שחיה. פרטית, מכונית

 מה כל לה היה לרשותה. עמדו כושיות תות
עליו. שחלמה
 נלהבים המכתבים נעשו לאט לאט אולם
 שנתיים, עברו נפסקו. הם לפתע פחות.

 חיי־ה־ כי התברר ארצה. חזרה והצעירה
 הבעל לסיוט. בעיניה הפכו שלה נשואין

 בשעות רק הביתה בא בעסקים, טרוד היה
 יוצאים היו לבילוי הערב. של המאוחרות

ב למישחק־קלפים לרוב בשבוע, פעם רק
 צעירים. כללה שלא מצומצמת, יהודית חברה

 הורי אליו. לגשת יכלה לא בנה, לה כשנולד
 הכושיות המטפלות שרק כך על עמדו בעלה

 בבית. דבר לעשות לה ניתן לא יגדלוהו.
 לבסוף תכופות. מריבות פרצו זה רקע על

 ממורמרת לארץ חזרה הילד, על ויתרה
ומאוכזבת.

★ ★ ★
כאשה רוצה הבעל

ה של סיפורה גם היה דומה יפור
שהתאבדה סמסונוב, תמרה שחקנית

 הזדמנות בכל לדכא בעלה נהג טענה, שני,
 לנהוג התחיל הוא הצברית״. ״אישיותה את
 מילאה כשלא בפומבי בה גער בגסות, בה

 המקובלות. והטקס הנימוס דרישות אחר
 פיצוי כל ללא ממנו להתגרש הסכימה היא

ה והחברה חיי־המותרות על לוזתר כספי,
 תל־ במשרד רגילה כפקידה לעבוד גבוהה,
 ישראלי צעיר הכירה חדשיים לפני אביבי.
 בימים לו להינשא עומדת בטכניון, הלומד

הקרובים.
 נערת־ בארץ ביקרה מספר שבועות לפני
 כשנה לפני שנישאה ארקין, גליה הזוהר

 חיי־ד,מותרות על סיפוריה צרפתי. לבעל־הון
 אולם חברותיה. כל קנאת את עוררו שלה

 אכזבת״ גליה גילתה יותר אישיות בשיחות
 גילתה היא שלה. החדש מאורח־החיים מה
המפו ודירתה הענקית מלתחתה אף על כי

משע חברה, כל מהעדר סובלת היא ארת,
 בעסקים, טרוד הבעל יום. מדי החוזר מום
 המש״ וגליה, כולה, צרפת פני על נוסע

 שונים עיסוקים לה מחפשת במרסל, תעממת
 לה להעניק מצליחים תמיד שלא ומשונים
סיפוק.

 גולת את היוו שנשואיה פילצר, נורית גם
 האחרונה, בשנה לזרים הנשואים של הכותרת

 שהיא במכתבים מרוצה כה נשמעת אינה
ב ללדת עומדת נורית לחברותיה. כותבת

 הקטנה בעיר מתגוררת היא הקרובים. ימים
 שבמדינת תושבים), אלף 70( אלכסנדריה

 כתבה חיי־חברה. מהעדר סובלת לואיזנה,
 מכונית לי שיש בכך מה ״אז לידיד: היא

 200 לנסוע צריכה כשאני משלי, פרטית
לש על־מנת ביותר, הקרובה לעיר קילומטר

 האווירה?״ את במעט נות
 זרים ל״מיליונרים״ הנישאות נערות־הזוהר

 להיות תמשכנה שהן כלל בדרך סבורות
 גם אולם נשואיהן. אחרי גם נערות־זוהר

לנהל שתוכלנה נשים מעדיפים מיליונרים

קריגר יפה
באטלנטיק־סיטי עירום

 על טופחת זו מציאות משפחה. ולגדל בית
 מהן בודדות ורק נערות־הזוהר, של פניהן

לה. מסתגלות
★ ★ ★

אשה - פילגש במקום
 הנישאות של גורלן הוא יותר רוע ך

 קרבן נפלו כי לבסוף המגלות לזרים,
 תל- למשפחה בת ישראלית, צעירה לרמאים.
 בשנות־ גבר בארץ הכירה מכובדת, אביבית
 עצמו את הציג הוא מדרום־אפריקה. העמידה

ש הצעירה, יהלומים. מכרות כבעל בפניה
 האיש את הציגה לצבא, גיוסה לפני עמדה
 הוא עמו. לנשואיה שהסכימו הוריה, בפני
 שם בארצו, יערכו שהנשואין כך על עמד

 להוריה לשלוח הבטיח משפחתו, כל נמצאת
 עמו. נסעה הצעירה לחתונה. כרטיסי״טיסה

 כרטיסי־טיסה, קיבלו שלא רק לא הוריה,
להח כדי לבתם כרטיס לקנות שנאלצו אלא
הביתה. זירה

בעל־הון, אמנם שהיה שהאיש, התברר
 ילדים. לשני ואב נשוי בורסה, סרסור היה

 עובדות לה גילה לדרום־אפריקה בהגיעם
 מיוחדת, וילה עבורה לקנות לה הציע אלה,

כ שתחיה כדי כספים לרשותה להעמיד
 ההצעה את לקבל סירבה הצעירה פילגשו.

לארץ. חזרה הקוסמת,
היתד, לזר שנישאה אחרת ישראלית צעירה

 הנמר, עיני בעלת התמירה, בלה סגל. בלה
 מארטין, בשם עשיר׳ אנגלי לסוחר נישאה

 להונג־קונג. עמו נסעה בארץ, הכירה אותו
 עסקים יש לאיש כי לה התברר בהונג־קונג
 ממנו. התגרשה קצר זמן וכעבור מפוקפקים,

 ואת משפחתו שם את לה השאיר האיש
 לארץ. חזרה לא בלה אך הבריטי. הדרכון

ב לעסוק החלה בהונג־קונג, נשארה היא
 לה שהשאיר בחנות־הבדים במסחר עצמה
 בחיי־ למדי מוכרת דמות היא כיום בעלה.

 רבה השפעה בעלת במזרח־הרחוק, המסחר
בהונג־קונג. המשטרה חוגי על

 של סיפורה הוא ביותר העגום הסיפור
 ביותר הידועות הישראליות היפהפיות אחת

ירושל למשפחה בת מרים, ירון. מרים —
 רופא של המאושרת אשתו היתד, דתית, מית

 נבחרה כאשר לילד, ואם ומבטיח צעיר
 של הראשונה כמלכת־היופי שנים עשר לפני

 זמן ראשה. את סיחררה ההצלחה ישראל.
 כעבור מבעלה. התגרשה בחירתה אחרי קצר
 בתל- מבתי־המלון באחד הכירה מה זמן

 סיפר הוא עשיר. צרפתי יהודי תייר אביב
 להינשא הסכימה ומרים עשרו רוב על לה
 כי לה התברר שם רק לפאריס. לנסוע לו,

 אלא היה לא הצרפתי התייר בפח. נפלה
 קצר זמן רק שבילה רומני, ממוצא יהודי

וב השחור השוק בעסקי שם עסק בצרפת,
אחרים. מפוקפקים עסקים
 מרים של ובעלה ארוכה תקופה עברה לא
 לבית־הסוהר נשלח המשטרה, על־ידי נעצר

 בחוסר־כל, נשארה מרים ארוכה. לתקופה
ה לסף הגיעה היא ומכרים. קרובים ללא
 במועדוני־לילה לעבוד נאלצה ממש, רעב

 בתקופת שנים, שלוש לפני ובקאברטים.
 בפני הביעה ארצה, מרים חזרה מבצע־סיני,

 בה. שבחרה דרך־החיים על חרטה ידידות
שבו בילתה היא חסומה. היתה הדרך אולם
 בחברת בתל־אביב, דן במלון מכפר עות

 היא הארץ. את שוב עזבה זרים, עתונאים
 ביותר, אמיד לא לאדם בשלישית נישאה

בפאריס. כיום מתגוררת
 עצם עד באושר חיה שבאגדה לכלוכית

 שפגשה הישראלית, לכלוכית הזה. היום
 — הזר״ ד,״מיליונר בדמות בנסיך־החלומות

ש ומרגישה היום למחרת לרוב מתעוררת
אגדה. זאת היתר,


