
כרום דה שאין נסתבר שנים 11 ואחו׳ ־ הנר רה
 ולשמם המשותפים, לחייהם חוקי תוקף

 את ג׳קי שינתה שנים שש לפני המשותף.
 ל־ במירשם־התושבים רישמית שמה

 אלא לוי.׳ ,הגברת מאז ונקראה ״לוי,״
 והיא ״אשתי,״ לו! קרא שהוא העובדה שגם

 את לשנות בכוחה היה לא ״בעלי,״ לו
 עדיין היה שקורט — והוא ההוקי, המצב
אחרת. לאשה נשוי

 בתחילה ממושך. היה הגט על המאבק
 מאחר אותו, לתת החוקית האשה סירבה

ב אסורה עדייו היתה שהתרת־נישואין
לפני לכך, שהסכימה אחרי גם אך איטליה.

חב חיים איתה יחד ניהל ויהלומים, מינקים של בשפע בחייו החדשה האשה את
מכתובת־נישואין. לבד דבר, בו חסר שלא סוב, כל ומלא מפואר ובית נוצצים, רתיים

 כ־ ששיטחם שעליו, החדרים שיבעת בן
 לשני וחצי מיליון בין — מרובע מטר 300

טביו־ותקילץ. לירות, מיליוני
 ומכשירים בכלים הבית את מילאה ג׳קי

 כעולה מעמדה בתוקף איתה, שהביאה
 יחדיו הגיעו שסוף־סוף היה ודומה חדשה,

הנחלה. ואל המנוחה אל
 כמנהלת קיסריה, במלון אז עבדה היא

גדו להצלחה וזכתה המלון, של האירועים
במת אותה פינק ה״בעל״ בעבודתה. לה

ומכו מעילי־מינק שלושה לה קנה נות׳
חו־ מדי לירות 1000 סך לה העניק נית׳

ש ברגע חד־משמעית: בתגובה נתקלה
מהבית. תעוף — להריון תיכנס
 מקסימה מלידה, הליידי המעודנת, ג׳קי

 ממדרגה ומארחת אשת־חברה ותרבותית,
ש לאחר ממש יפהפייה שהפכה ראשונה,

 שנה לפני באפה, פלסטי ניתוח ביצעה
בנאמ לוי קורט את ליוותה ואשר — וחצי
נשברה. — תמימות שנה 11 משך נות

 הפתעה
יורשת בדמות

א י■*  ניזונה מהן ההבטחות, שכל ■נוכחה י
 היא בעלמא. אלא היו לא השנים, כל 1 1

 קורט — הבלתי־גמנעת למסקנה הגיעה
 והיא מהן. אחת אף לממש מתכוון אינו
מעשה. ועשתה קמה

 היא כי לקורט הודיעה שנה כחצי לפני
 על־מנת ללונדון. ונוסעת אותו, עוזבת

 השנים כל אחרי בלא־כלום, תישאר שלא
 כמתנות־ לה, למסור קורט לה הבטיח הללו,

 המכו־ את באילת, שלו הדירה את פרידה,
 למשך לחודש, לירות 1000 וסך שלה, בית

הבאות. השנתיים
 זו, חדשה הבטחות בסידרת מצויידת

ב 1ב־ שנה. חצי בלונדון ג׳קי שהתה
 כמה לה המתינו כאן ארצה. חזרה ספטמבר
הפתעות.
 בו חוזר הוא כי קורט לה הודיע תחילה

 לא באילת הדירה את הבטחותיו. מכל
 15וב־ — המכונית את לא גם תקבל,

 החודשיים התשלומים יופסקו בנובמבר
 ובעל- היתד. ההבטחה לדבריה. התחייב, בהם
ל מיסמך כל בידיה היה ולא בלבד, פה

טענותיה. את בו תמוך
 המתינה ביותר הגדולה שההפתעה אלא

 מיטב את בילתה בה בווילה, דווקא לה
בדמותה יורשת, שם מצא היא שנותיה.

 יהלומים, לה קנה הבית, להוצאות דש,
 שלוש־ארבע דבר. לה יחסר שלא ודאג

לחו״ל. נוסעת הייתה בשנה פעמים
 רבה. לדאגה מקום היה לא למעשה,

 שבידיו לוי, תעשיות־הימזון בעל בהיותו
ל מוכנות ארוחות אספקת על המונופול

 המיסעדות כל של ובעליהן בארץ, מטוסים
 — בלוד בן־גוריון על־שם בנמל־התעופה

 אם איתן. והחברתי הכלכלי מעמדו היה
 — בטנזאניה מלונות אי-אילו לכך להוסיף

בעייה. כל היווה לא מעולם הכסף הרי
 מדי-פעם, בעייה. היוו לא ההבטחות גם

 מתחילה ג׳קי של שסבלנותה נוכח כאשר
 הסוף, יהיה מה ושואלת שבה והיא לפקוע,

 בוא-יבואו. שהנישואין ומבטיח חוזר היה
 שמה, על מהבית חלק לרשום הבטיח הוא
 לקוות, הוסיפה ג׳קי ״שכח״. זאת גם אך

רך לא אבל או זמן. ל

ת אשה קי  חו
באיטליה

 שני ואם קורט של החוקית רעייתו י ך*
 ג׳קי בין עמדה רפאלה, הגדולים, בניו ^

ציפיותיה. התגשמות לבין
 שירת כאשר רפאלה את הכיר קורט

 הקטנה בעיר באיטליה. הבריטי, בצבא
 ה- אל התוודע שבצפון־איטליה, פרידה,

 הוא לאשה. אותה ונשא היפה, איטלקיה
 — גבי בניו, נולדו וכאן לישראל, הביאה
 לילדה ואב גרוש וכבר ,26 בן כיום שהוא

 הלומד ,23ה־ בן — ומיקי וחצי, ארבע בת
בלוזאן. מלונאות כיום
 שקורט אחרי התפרקה המישפחה אך

 את וממשיך ביג׳קי מאוהב הוא כי החליט
 את ארזה רפאלה, הרעייה, איתר. חייו

 מתגוררת והיא לאיטליה, וחזרה חפציה
שנים. תשע מזה במילאנו

ל הוסיפו בצה״ל, ששירתו הבנים, רק
״אש ועם עימו האב, של בביתו התגורר

מ מסויימות, תקופות משך החדשה, תו״
לפעם. פעם

 ה־ הגט את שיקבל ברגע כי היה, ברור
ולתת להעשא, וג׳קי הוא יוכלו מייוחל,

^2^2 תוציא חדשה מפני ישנה
 מזכירתו בתמונה), (עימו רוזן יהודית תפסה מקומה את שנה. 11 לצידו שמיתה ג׳קי,

ג׳קי. עס יחד בנה שאותו ובביתו, בליבו לשכון שבאה סטאטסן, הארולד איש־הנוסקים של

 משהותרו לאחרונה, ובייחוד אחדות, שנים
 הדבר היה לא — באיטליה הגירושין

פשוט■
תמו דרשה קורט, של אשתו רפאלה, כי
 דולר. אלף 40 — עגול סכום הגט רת

 הוא הכסף. את לתת הסכים לא קורט
 אחד מלון אבל מאד, עשיר היה אומנם

ו המדינה, על-ידי הולאם בטנזאניה שלו
 המשבר־ בשל כספיים בקשיים הסתבך אחר

 להיפרד היה קישר, וכך, שם. בתיירות
גדול. כה מסכום בבת־אחת

 כלל השתוקק לא הוא בעצם, ואולי,
 לכלל הבאיס־בתור נישואיו את להביא

מימוש.
חל והשנים לילד, השתוקקה ג׳קי

זאת, שהזכירד, פעם בכל אך מהר. פו

 המיליונר, של מזכירתו רוזן, יהודית של
 זה היה סטאטסן. הארולד איש־העסקים

 חזרו ויהודית שקורט לאחר אחדים ימים
בגרמניה. משותף מטיול

 מצאה ג׳קי
ת ג׳קי א

 לתת קורט שהסכים היחידים דכרים *י•
 אחדים, וחפצים רהיטים היה לג׳קי | ן

 ואשר מאנגליה, איתר. שהביאה מאלה
 משך שקיבלה למתנות פרט בווילה. נמצאו

 קצר בירור דבר. בידיה נותר לא השנים,
שהיתה העובדה כי גם לה הבהיר שערבה,

 לכל נשוי כזוג נשוי, גבר עם שנה 11
שהן. זכויות שום לה מעניקה אינה דבר,

 הזה הפרק מתאבלת. אינה שג׳קי אלא
 סיטון ג׳קי את מצאה ג׳קי נסגר. בחייה

 כמנהל־עסקיו המשמש נאה רווק ,38ה־ בן
באירופה. מרידוד יעקוב חבר־הכנסת של

 בחברתה לאחרונה עד שניראה ג׳קי,
 עתה מש לא ידועה׳ זמרת של הצמודה
חדש. דף שפתחה ג׳קי, של מצידה

*  ה התמונות מן 171111 ך 11 ד1'|
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 ניכר שנים, לפני עזצולמו לוי, וקורט ג׳קי
 יבוא אחד שיום בזמתם עלה לא אף כי היה
בהבטחות. שנתמכו המשותפים, לחיים הקץ
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