
 אירופה, של מיספר־אחד מפלייבוי להפוך
בת לו ערכה שאותו ומישפט-הגירושין

 (,קי־ ריבקה היפהפייה אשתו השנה חילת
אבנד. קי״)

 הפלייבוי
אירופה של

 נגולה בלונדון כית־המישפט ך*
 ישראלים, שני של יחסיהם פרשת ■1

 כספי סיפור־הצלחה היותה בגלל אשר
 בכותרות־ענק זכתה הצעירים, של וחברתי
הברי בעיתונות מפורט יומיומי ובדיווח

טית.
ביל עוד זו את זה הכירו וסמי קיקי
 מאפיית בעל הוא קיקי של אביה דותם.
 בעל־קולנוע סמי, של ואביו ביפו, אילת

 בארץ־מוצ- עוד מייודדים היו באשדוד,
פולין. אם,

 אח סמי סיים ,17 בת קיקי כשהיתה
כ מזלו. את לחפש ללונדון ונסע הצבא
 בהריון, היא כי לשם אליו כתבה אשר
 לאשה אותה נשא לארץ, מייד הגיע הוא

עסק אצל בעבודה, בארץ להסתדר וניסה
 ובביודהקול־ שהעריץ הכדורגל ספורט ני

 נולד שנה באותה באשדוד. אביו, של נוע
אורן. בנם

 מעמד החזיקה השניים בין האידיליה
 שב כאשר ,1970ב־ בדיוק. שנים שלוש

 הגביע במישחקי חזה שם ממכסיקו, סמי
 מ־ תביעת-גירושין לו המתינה העולמי,

 בארץ, רב רעש אז שעורר בפסק־דין קיקי.
 הצעירה לאשתו ישלם סמי כי שופט קבע

 לחודש. לירות 5000 בגובה מזונות ולבנם
מייד לירות. 800ל־ הסכום הוקטן בעירעור

 ביותר והידועה המפורסמת החנות אותה
 העובדה בשל בעיקר לתכשיטים, בלונדון
 יום- מדי לילה, חצות עד פתוחה שהחנות

ביומו.
הפליי על בטורי־הרכילות, הפירסומים

 של מלכת־היופי עם היוצא הישראלי בוי
 שגריר של היפהפייה בתו עם או פלורידה

במסי המסמר שהיה מי על בלונדון, פרו
ל פרסלי אלוויס שערך יום־ההולדת בת

 סמי הישראלי — סינאטרה פראנק ידידו
 והעניקו בעסקים, גם לו סייעו — וולף

שלו. לחנות־התכשיטים עצומה פירסומת
 וולף סמי כי בהרחבה פורסם כאשר

 שמחיר רולס־רויס, מכוניות בארבע מחזיק
שטר לירות אלף 26 הוא מהן אחת כל

 לוחית- את נושאת מהן ושאחת לינג׳
ביאכ מחזיק הוא וכי 100 הזיהוי

 ממטה־ ליד דרך־קבע העוגנת מפוארת טה
 הוא שגם מוניטין, הדבר לו הוסיף קארלו,

בעסקים. ולפריחה נוספים לכיבושים סייע

 החבר עם
ביותר הטוב

 ל- הפריעו לא הללו הדברים ל ^
 עד שהבינה קיקי, לבין בינו יחסים

לעס הפירסומת־בכל־מחיר חשובה כמה
 קיטעי- על אותה לפצות דאג סמי קים.

 מכוניות, פאר, בדירת בעיתונים הרכילות
ללאס־וגאם. וטיסות מסיבות משרתים,

 בלבד ובתכשיטים בכסף כי מסתבר אבל
 סמי של טעותו אשה. לפצות אי-אפשר

 אחד את לקיקי הכיר שהוא בכך היתד,
 הידוע סני, יוסלי. סני הטובים, מידידיו
ביותר, הגדולים המהמרים כאחד בלונדון

לאשה, לשאת עומד הוא לטענתו שאותה, סמי, של הנוכחית
ברברה, שתייצר. ברברה באירופה, הידועות הדוגמניות אחת

 בנמל־התעופה מעצרו בעת אותו ליוותה בתל־אביב, אמו בדירת סמי עס עתה המתגוררת
מעצרו. את המישטרה דרשה שבהן בית־המישפט, לישיבות לבוא והקפידה בן־גוריון,

 ללונדון סמי יצא מישפט־המזונות אחרי
 וקונה כמוכר קטנים, בעסקים שם והחל

תכשיטים.
 סמי התגעגע מישפט־המזונות למרות

 במיכת־ אורן. בנו, אל ובעיקר קיקי, אל
ללונ אליו שתבוא קיקי לפני התחנן ביו
 הפיננסיות הצלחותיו על לה סיפר דון,

האנגלית. בבירה היי־עושר לה והבטיח
 הבטיח שסמי אחרי רק אך נענתה, קיקי

 שבתל-אביב המשותפת דירתם את להעביר
שמח. על

 אח הביאו בלונדון הראשונים החודשים
 בתיי-ד,נישואין שהמשבר למחשבה סמי
 ויתר לא אומנם הוא סופית. הסתיים שלו
 הכי' החתיכות עם המשגעים ״החיים על

 ועל מתבטא, שהוא כפי בעולם,״ טובות
מר היד, שבהם בקאזינו, שלמים לילות

שטר לירות אלפי לסירוגין ומפסיד וויח
 לבין בינם להפריד ידע תמיד אך לינג,

שלו. חיי־המישפחד,
 בכסף סמי. של עושרו תפח גם בינתיים

תכשי ובקניית במימכר להרוויח שהצליח
הפך פיקאדילי, בכיכר חנות רכש הוא טים

תכשי של ובייצור במכירה הוא אף עוסק
 מלאכותיים. הם סני של אלה אד טים,

 כבר לו ושיש 59 בן הוא שסני העובדה
 להתאהב לקיקי הפריעה לא ,31 בת בת

בעלה. של ביותר הטוב בידידו
 של המשותפות מנסיעות-ד,בילוי באחת

 סמי מצא ללאם־וגאם, וסני קיקי סמי,
 סני. ביותר, הטוב חברו עם יחד קיקי את

 היה שזה זה ביותר אותי שהרגיז ״מה
 שעולה חדר פאלאס, בציזר שלי, בחדר
 סמי. אחר־כך סיפר ליום,״ דולרים מאות

 לברוח, הצליח סני השניים. על התנפל הוא
מכוודרצח. מבעלה חטפה קיקי ואילו

 תביעת- קיקי הגישה ללונדון, כשחזרו
 לתשלום תביעה וכן סמי, נגד גירושין
 וקבע הגירושין, את אישר השופט מזונות.

 שהן שטרלינג, לירות 100 סכום־עתק: לד,
 קיקי לשבוע. — ישראליות לירות 1500כ-

הוצאו כי בבית-המישפט להוכיח הצליחה
ה בשנה בלבד, בילויים על סמי, של תיו

 שטרלינג, לירות 100,ל-ססס הגיעו אחרונה,
ישראליות! לירות וחצי כמיליון שהם

מתנאי אחד אחר קיימה לא קיקי אולם

 מדי־יוס למצוא אפשר תמונתה את אשר סמי, של הנוכחית חברתו ה1ך ך ך! ך
י 1-1 ^ י ,  מני־ אחת רק היא בלונדון, בטלוויזיה ובקטעי־הפירסום בעיתונים י
 נתפרסם הוא השאר בין אנגליה. בעיתוני בטורי־הרכילות בירידותיו הופיעו אשר רבות

בלונדון. פרו שגריר של בתו ועם פלורידה של מלכת־היופי עם שלו לרומנים תודות

 להתראות לסמי איפשרד, ולא פסק-הדין,
ב בית־המישפט לשבוע. אחת בנם עם

ומישפט־ד,מזו פסק־הדין, את ביטל אנגליה
 את השופטים הורידו אז מחדש. החל נות

 לשבוע, דולר 800ל- קיקי של דמי־ד,מזונות
 שלו, לעסקים אדיר פירסום הרוויח וסמי

ב בבית־המישפט תיארה שקיקי מאחר
 בעלה, של ההתהוללויות את פרוטרוט

בבית. נשארה שהיא-עצמה שעה
 הסתיימה זה פסק־דין עם כי היה נדמה
 רק התמונה כי הסתבר אולם הפרשה.

הקט לתל-אביב הסוערת, מלונדון עברה
נה.

 דלת ליד פצצה הונחה כחודשיים לפני
 אבנד מישפחת קיקי, של הוריה של דירתם
עצ המישטרד, בתל־אביב. 6 פרוג ברחוב

 אותם שיחררה אך חשודים, שלושה אז רה
 שדובר הגירסות ובין זמן־מה, כעבור

 ד,מיש- כחשדות אז, פירסם תל־אביב מחוז
ה סמי, כי שטענה אחת גם היתד, טרה,
 ביריונים מלונדון שלח אשתו, על כועס

בית־הוריה. את שיפוצצו
נוס גירסה קיימת כי התברר אחר־כך

 אביה בין עיסקי סיכסוך קיום והיא פת,
 גירסת אך משותפיו. כמה לבין קיקי של

 ה- בעיני חן מצאה מלונדון הביריוגים
יותר. הרבה מישטרה

 של הטימטוס
המישטרה

ה בעיתונים זה על שקראתי ך*
* * צחק ללונדון, שהגיעו ישראליים //

ש גם ״ידעתי סמי. השבוע סיפר תי,״
בלונ זמן באותו נמצאו קיקי של הוריה

 עם מאז שמתגוררת שלהם, הבת אצל דון,
 לא-כל- הם וכי סני, לשעבר, שלי החבר

 להם שנודע אחרי לארץ לחזור מיהרו כך
ברור לי היה שלהם. בדירה הפיצוץ על

 איתי העניין כל כי הבינה שהמישטרד,
 לבוא חששתי לא ולכן מהאצבע, מצוץ
לארץ. הפעם

 החברה עם לישראל הגעתי שישי ״ביום
ה נחשבת ברברה שווייצר. ברברה שלי,
וה בלונדון, אחת מיספר כדוגמנית יום

העיתו את יום כל ממלאות שלה תמונות
 חושב אני אירופה. בכל הטלוויזיה ואת נים

 גט שאשיג אחרי ברברה, עם אתחתן שאני
 תבוא שהיא ורציתי בארץ, גם מאשתי
ישראל. את לראות

 אני לקיקי, ברברה את משווה ״כשאני
להת רק לא יכולתי איך מבין לא בכלל
 עליה. להסתכל אפילו אלא קיקי, עם חתן
ב ביופי, בקלאסה, הכל זד, ברברה אצל

 אשת־ היא אינטליגנציה. המון עם עדינות,
העולם־הגדול.

 התנהגה היא איך לראות צריכים ״הייתם
 וצריך ובבית־המישפט, אותי, עצרו כאשר
 כאלה. לדברים רגילה לא שברברה להבין

 קטנה פרובינציאלית היא קיקי לעןמתה,
 שמגיע מה שבאמת חושב ואני ומכוערת,

 — זקן נואף אותו סני, זה בחיים לה
לבריאות!״ לה שיהיה אז

ש מה לגבי טענות אין ולברברה לסמי
שהס שהמישטרה, חושב ״אני להם. קרה

 רוצה הפיצוץ, אחרי הזו השטות עם תבנה
 עצרה היא ולכן שלד, הכבוד את להציל
שופ שני עם הסתבכה שהיא אחרי אותי.
 המעצר את להאריך מוכנים היו שלא טים,
 הטימטום בכל המישטרה את והראו שלי,
הביטחוני. העניין את המציאה היא שלה,

 צריך לא המישטרה של הטימטום ״אבל
 עדיין אני לארץ. שלי היחס את לשנות

 ותל־אביב כאן, גרה שלי אמא ישראלי.
 שהעסקים שברגע יודע אני שלי. הבית זה

ההת כל את תסיים וברברה לי, יאפשרו
 לארץ נבוא אנחנו בלונדון, שלד, חייבויות

 טובה הכי בדוגמנית תזכה ישראל ואז
אי-פעם.״ לד, שד,יתד,
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