
 כץ דלתותיו. בתוך הנדירים העץ פיתוחי
 יגיעו המעוטרו-ת העץ שדלתות לכך דאג

 רבים, גילגולים אחרי דבר, של בסופו
בצלאל. לאוסף
 ה* אוסף את כץ העשיר שנתיים תוך

 ב־ יקרי־ערך. ומוצגים באוספים מוזיאון
 החדשות שבועון לו הקדיש כבר 1959

 ציין בו מיוחד, מאמר טייס האמריקאי
 לקטלג סוף סוף הצליח כץ כי העובדה את
 בצלאל, של נידלים הבלתי האוצרות את

 של ולאנרגיה לידע זקוקה שהיתר, משימה
מומחים. תריסר חצי

 רעיון את שהגו הראשונים בין היה הוא
 ניסה בירושלים, ישראל מוזיאון הקמת
 להקמת דולאר מיליון של קרן להקים

הרא התוכניות את הזמין ואף המוזיאון
 ישראל מוזיאון נחנך כאשר שלו. שונות
השושבינים. אחד כץ קרל היה ,1965 בשנת

תן ד ף* תערו כץ קרל¥שנים*ערך או
 בנושאי הרצאות ונשא בבצלאל כות ״■

הירו החברה נשות לב את ששבו אמנות,
 שלו, והלהט הסולידית דמותו שלמית.

היתה פעם מדי הנשים. לחביב אותו הפכו

 סוער רומן על שמועה בירושלים פושטת
 שהיתה המבריק, האמנות איש שמנהל
לשנה. העיר לנשות רכילות חומר מספקת
 התמנה ישראל, מוזיאון הקמת לאחר

 בית־הנכאת חטיבת של הראשי לאוצר כץ
 בתפקיד המוזיאון. במיסגרת בצלאל הלאומי

 ששת־ מילחמת אחרי שנים. 3 המשיך זה
 כי שטענו היו הארץ. את עזב הימים

מונה לא כי על שהתאכזב משום עזב

 ידיד נישאר הוא אולם המוזיאון. למנהל
הזה. היום עצם עד ישראל מוזיאון

 הראשון מנהלה היה אליהוא שאחיו כץ,
 ראש הוא (כיום הישראלית הטלוויזיה של

 העברית באוניברסיטה לקומוניקציה החוג
שם התמנה לניו־יורק, חזר בירושלים),

 שלוש כעבור היהודי. המוזיאון כמנהל
 המיבצעים מנהל :תפקיד את קיבל שנים

 אבל מטרופוליטן, מוזיאון של המיוחדים
 ישיבה עבור להקים שהספיק לפני לא

 של גדול מוזיאון בניו־ייורק יוויברסיטי
בעולם. בתייהכנסת תולדות

לסי כזה ייחוס עם בחור מגיע איך אז
ז׳קלין? של התורן כמחזר הרכילות פורי

 ותיקים. ידידים הם וז׳קלין כץ כי מסתבר
 את שהתחילה דקלין, כי לשכוח אסור

 להפוך ניסתה כעתונאית, שלה הקאריירה
 הבית את הנשיא, רעיית היותה בתקופת

 ארצות- של והתרבות הרוח חיי למוקד הלבן
 ועד מרובינשטיין הנגנים, גדולי הברית.

 היא קונצרטים. שם לערוך הוזמנו קאזאלס,
 של החיצונית בצורה מהפכה חוללה גם

בלומים אוצרות שם גילתה הלבן, הבית

 ידה על שהוצגו ודברי-אמנות, עתיקות של
הראשונה. בפעם

 שהשלימה היא האופקים רחבת קלין׳ז
 הראשון. בעלה קנדי, ג׳ון של השכלתו את

 לא באמנות, הקשור לכל שלה החיבה
בבי לאונסיס. נישואיה בשנות גם גוועה
 ז׳קלין היתה בניו־יורק התכופים קוריה

 למשל, כך׳ למיניהן. אמנויות פטרונית
 ה־ המרכז להקמת המסייעות אחת היתד,

 אחד היה כץ שקרל לצילום, נידיורקי
 במטרופוליטן. תפקידו בתוקף ממייסדיו,
 בניו־ מאמר פירסמה אף היא בהשפעתו

המרכז. על יורקר
 ובצילום, באמנות כץ של מומחיותו

 ומתמיד, מאז דקלין את שריתקו נושאים
 של ולחביבם המשפחה לידיד אותו הפכו
 17ה־ בת קרולין דקלין, של ילדיה שני

.14,-ד בן וג׳ון-ג׳ון

 בילתה שז׳קלין בעת שעבר, חודש ך*
 לה שהוריש סקורפיום באי ילדיה עם *■

 כץ קרל הזדמן האחרון, המנוח בעלה
 ה־ עבור מוצגים לרכוש כדי לאתונה,

 והיא ז׳קלין עם התקשר הוא מטרופוליטן.
באי. בחברתה להתארח אותו הזמינה

 שמאז — הצלמים־הציידים — הפאפארצ׳י
 במארס אונאסיס אריסטוטלס של מותו

 כדי ז׳קלין אחרי לעקוב הפסיקו לא השנה
 — תצא שבחברתו הראשון הגבר את לגלות
 בסירות־הדייג דהרו הם המציאה. על קפצו

 במצלמות הנציחו קרל, בעקבות שלהם
באי. שהותו מתקופת רגע כל טלסקופיות

 עתוני אלפי מזה. ביותר צורך היה לא
 שבוע המתפרנסים העולם, ברחבי רכילות

 לז׳קלין, קורה שרק במה שבוע אחרי
 דמויות תריסר ועוד קלי גדיים סוראייה,

 כל לבלוע מוכנים היו אכסקלוסיביות,
 מיהרו רציניים יותר עתונים גם שמועה.

 כולם, זכרו סוף, סוף הסקופ. על לעוט
הכ ,1968ב- לאונאסים שנישאה לפני גם

 חודשים במשך בדבר הנוגעים כל חישו
 עם יחסיה על השמועות גל את ארוכים,

שנה. 23ב־ ממנה המבוגר איל־ד,אוניות
 הרכילות, למישמע במיוחד עליז שהיה מי
 עיריית ראש כץ, קרל של ידידו דווקא היה

 אשד, מכיר לא ״אני קולק. טדי ירושלים,
 ידידתו אחרת או זו בתקופה היתד, שלא

ה הפילית בעדינות טדי אמר קרל,״ של
ישלו. מפורסמת

 אחת מכיר מסתבר, עצמו׳ כץ קרל אבל
 אפילו ״אין קנדי-אונאסיס. ז׳קלין כזאת:

 כשהתבקש אמר האלה,״ לשמועות בסים
מוחלט.״ אבסורד ״זה הרכילות, על להגיב
 שבדיוק להישבע המוכנים כאלה יש
 מובהקת עדות הוא הכחשה של כזה נוסח
 כץ בין מתרחש זאת בכל שמשהו לכך

האמרי שר,שבועון למרות וזאת, לז׳קלין.
 את כינה הטייס, לרשת השייך פיפל, קאי
הרווקים.״ בים במישקל־בינוני ״דג כץ

111 ^ 1 ] ^ 0  לפני אונאסיס דקלין צולמה כך 10
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 בעזרת האיגאי. בים סקורפיוס שבאי ביתם בפתח בעלה בחברת
אותה. לצלם דייגים בספינות צלמים הצליחו טלסקופיות עדשות

בשעת שעבר, בחודש דקלין צולמה וכך 11̂ 1115)1 [
שבסקורפיום. בביתה כץ קרל את שאירחה י ׳־■ #

 מופיעים המרמות ואותן העץ אותו הישתנתה. לא התפאורה
יותר. צנועה היא דקלין של תלבושתה אבל התמונות, בשתי
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