
עם אישיות יחסי מקיים עדי 1יד*
■ /  עם גר הוא וכיום אחרות, בשים /
 ילד להם ויש ברחובות, כהן בלהה אחת,

 כימ- פסק בעלי ■איתם... שמתגורר משותף
 ומזה מזונות, לנו לשלם לחלוטין עט

 בלבד פרוטות לנו נותן שהוא חודשיים
מזונותינו.״ עבור

 מזונות תביעת עוד זו היתה לכאורה
ל־ חודש מדי 'המוגשות אלפים מני אחת

 נסש (■מין) ?וחמן הקברן
 לגור נדי אשתו(שמאל את
 הנשואה(למטה) אהובת! עם

 תביעת את הגישו! ואשתו
ביותו הגדולה המזונות

במדינה אי־פעס שהוגשה

 טובה. אפשרות לו שהיתר, למרות זה
 לשתוק, מניעיו הוו מה יודעת לא אני

 לכך.״ בקשר השערות כמה לי יש אבל
 לנסות עזרא רחל תקופה ״באותה

 ש־ רצוי כולנו שלטובת אותי לשכנע
 לנו ונחיה אייתנו לגור תעבור בלהה

 גבר עם נשים שתי — בשלישייה ככה
 מוכנה הייתי הסכמתי! שלא מובן אחד.
אבל שלום־בית, להביא ׳שעשוי ניסיון לכל

לחודש י ל 40000
חטו שהצצה אלא בית־המישפט־המחוזי.

הוא. כך שלא גילתה התביעה בסכום פה
הקב אשת — קחטן ויטה — התובעת כי
 בעלי האחים משני אחד קחטן, עזרא לן

תו קחטן, אחים הגדולה הבנייה הברת
לי 40.000 של חודשי סכום מבעלה בעת
 תביעות על נוסף וזאת מזוינות, כדמי רות

ל״י. אלפי במאות המסתכמות אחרות
 מסוגה ביותר הגדולה שהיא התביעה,

 ישראלי, לבית־מישפט אי־פעם •שהגיעה
 התל-אביבי עורך־הדין באמצעות הוגשה

 הרבים נכסיו על מתבססת והיא רון, אורי
התבי בכתב הם אף שמפורטים הבעל של
התו הורגלה שבה החיים רמת ועל עה,

לטענתה. נישואיה, בתקופת בעת
 את בתביעתה מפרטת אף קחטן ויטה
מבו שעליהן החודשיות ההוצאות סך־כל

— בית ״כלכלת התביעה: סכום סם
 ל״י: 4,000 — רכב החזקת ל״י; 11.000
 — ההורים) אל לחו״ל (׳שיחות טלפון
 ל״י; 2,000 — דירה אחזקת ל״י: 1,500

 1,500 — עוזרת ל״י; 2,500 — מטפלת
 ל״י; 1,000 — וקוסמטיקה מספרה ל״י!

ולימו צעצועים ל״י; 3,000 — ביגוד
 4000 — כים דמי ל״י! 3,000 — דים
— הילדים עם לחו״ל נסיעות ;ל״י

ל״י.״ 8.000

 חתונה
אס אס־וג גל

 סבורה אינה היפהפייה קחטן יטה ן•
 — אגדי לרבים הנשמע שהסכום, כלל 1

 בהירת־השיער המטופחת, האשד, מוגזם.
 עשרים בת כנערה הנראית ודקת־הגיזרה,

 שנת את זה־מכבר שעברה למרות פלוס,
יל לשלושה אם והיא חייה של השלושים

 .1965 בשנת מפולין לישראל עלתה דים,
 גליציה, מערי באחת בגטו נולדה הי׳א

 השנייה. מילחמת-העולם של בעיצומה
בפולין, נותרה בחיים ששרדה מישפחתה,

>■ 32 .......

 כשהאב שם השדה מערי באהת חיתה
 כמנהל־וזש־ מעבודתו מישפחתו את מפרנס
 התיכון ביודהספר ׳את סיימה ויטה בונות.
 באוניברסיטה גיאוגרפיה לומדת והחלה
 רופא- שהוא הבכור, אחיה עלה כאשר

 שנתיים לישראל. במיקצועו, פסיכיאטר
להצ כולה המישפחד, החליטה לאחר־מכן

 ל- בקורס בארץ למדה ויטה אליו. טרף
 לעבוד החלה שנתיים וכעבור לבורנטים
 שם בילינסון, בבית־החולים זה במיקצוע

 ששת־הימים מילחמת בתקופת הכירה גם
קחטן. עזרא את

שנו עד תקופת־מה, יחד יצאו השיניים
 בת לילדה ואב נשוי עזרא כי ל׳ויטה דע

 ׳ונסעה חפציה את ארזה היא ׳וחצי. שינה
 בלוס־אנ- התיישבה שם לארצות־הברית,

 במיר־ כאסיסטנטית עבודה ומצאה ג׳לס
 בפרבר־ה,יוקרה רופא של פרטית פאד,

מ כולם היו ״הפציינטים בוורלי־הילס.
 מספרת הוליווד,״ ושחקני בל-אייר עשירי
 בארצות־הב־ אצלי לבקר בא ״עזרא ויטה.
ששהי השנתיים משך פעמים ארבע רית
 להתגרש הספיק הוא ״בינתיים שם• תי

 שלו הרביעי ובביקור הראשונה, מאשתו
 בלאס־וגאס. אזרחיים בנישואין נישאנו
אר שבנו נישואינו ׳אחרי חודשים שלושה

 אחיו עם יחד להקים אז החל עזרא צה.
 עבד הוא אז עד שלהם. הבנייה חברת את

כאח וא׳חר־כך כפקיד־׳בנק פעם כשכיר,
בסדום. הדואר סניף על ראי

נו ,1970ב־ הנישואין, אחרי קצר ״זמן
 עזרא של העסקים שלנו. הבכור הבן לד

חד חברות כמה פתח הוא יפה, התפתחו
 ופיתוח. דיור היתד, בהן שהגדולה שות

הת בעיקר אך במישרד, מעט לו עזרתי
נול שנתיים כעבור הילד. לגידול מסרתי

 די- ׳ברחוב בתל-אבי׳ב, אז גרנו הבת. דה
העס איתן, היה הכלכלי מצבנו זנגוף.

הת המישפחה וחיי ושיגשגו פרחו קים
ביותר.״ הטוב הצד על נהלו

 שלבעלי לי נודע שנתיים לפני ״בערך
כהן, בלהה עם אינטימיים קשרים יש

חש לו היה שבו בבנק פקידה שהיתר,
בחש התאהבה שהיא משערת אני בון.

 עצמו, בו מאשר יותר ישלו הבנק בונות
 ■היו בחשבונו הכספיות התנועות שכן

ל ואם נשואה היתד, היא מרשימות.
 רצה בעלי להיפגש. התחילו והם שניים,

 וגם בית כלפי גם בסדר יהיה שהרומן
 לבין ביני להפגיש טרח לכן חוץ, כלפי

 הציג הוא מיקרי. באופן כביכול המאהבת,
 כשהיא מסרט, כשיצאנו פעם יאותה לי

להי והתחלנו התיידדנו בעלה. עם היתה
עזרא. ועם אתי ובעלה היא :בקביעות פגש

*
 עם רומן

הבנק פקידת
 היה ובעלה בהריון, אז !הית׳ה יא ך■*

י /  לא אני גם ממנו. •שוד, משוכנע י /
 כבר והיה היליד שנולד עד ׳במאומה חשדתי

 בלהה שבין גיליתי אז חודשים. כמה בן
 בתחילה סמוי. רומן מתנהל בעלי לבין

 קיטעי ושם פה ׳וקלטתי שמועות אלי ■הגיעו
 ואכן החשד, גבר אחר־כך ביניהם. •שיחות
 בחולון, שכורה דירה להם שיש גיליתי

 הפסקודהצזד שעות את לבלות נהגו ישם
בלהה. של ריים

 שאני לו ואמרתי בעלי, עם ״ישבתי
 כי העניינים, את לסדר וצריך הכל יודעת

 היד הוא ככה. יימשך שזה מוכנה לא אני
 לו שאעזור ביקש אבל טעות, שעשה דה

 את ,אם מהסבך. ולצאת הטעות את לתקן
 הבית טובת את ורוצה אותי אוהבת

 אמר. לי,׳ לעזור חייבת את — והילדים
 מיש- לענייני יועצים אצל לבקר התחלנו

 ואחר־כך רודי, הד״ר אצל בהתחלה פחה,
גולומיב.״ ד״ר אצל

הש בעלה, את בלהה עזבה ״בינתיים
 המשותפים ילדיהם שני את לו אירה

 ושל שלה המשותף הבן את איתר, ולקחה
 שבעלה הוא הפרשה בכל המעניין עזרא.

בנושא, מישפטית פעולה שום נקט לא

 עם וילדים בית לחלק מוכנה הייתי לא
 שזה לי להסביר ניסה עזרא נוספת. אשד,

 אשת־ שאני זה על מנגן כשהוא נורא, לא
 ושאני בהוליווד ׳שחייתי הגדול, העולם
 מתקדמים. לרעיונות פתוחה להיות צריכה

אותי. שיכבע כמובן^לא אבל_זה
 זה, מסוג רעיונות כמה עוד לו ״היו
 ■אצלי לילה זמנו את יחלק שהוא כגון:
 איתה. ושבוע אתי שבוע או אצלה, !ולילה
העבי נשים לשתי •שהתאווה היה נראה

אחר. לעולם אותו רה

 נשים שתי
ת במיטה ח א

 חיי כל עבורי. קשה תקופה היתד! ד ¥
 בסדר הכל שבינינו חשבתי עזרא עם י

 היו לא גם לקרות. יכול לא דבר וששום
הת הכל להתרחש. עומד שמשהו סימנים

קי בא. זה ולפתע מי־מנוחות, על נהל
 אותי לשכנע הצליח הוא אבל שוק, בלתי

לע חייבת כאשתו, ושאני, שטות שעשה
לו. זור

 ה* אצל הטיפולים של מסויים ״בשלב
 ואני בינינו ביחסים שיפור חל רודי ד״ר

 והלידה שההריון קיוויתי להריון. נכנסתי
 ל- ההרמוניה את ויחזירו אותנו יקרבו

 נוסף. קרע אירע לפתע, ואז, מישפחה,
 עם אותי שלח עזרא שעבר, בקיץ היה זה

 הורי אצל ׳לבקר לארצות-הברית הילדים
הת כשחזרתי, בלוס־אנג׳לס. כיום שחיים

 ועבר ההזדמנות את ניצל שהוא לי ברר
 שכורה בדירה ישלו המאהבת עם לגור

 ׳הזמן כל הצהיר הוא אז עד בגיבעתיים•
 ומצאתי חזרתי !והנה אותנו, יעזוב שלא
 תוכנית היתד, שזו לי והתברר ריק בית

היטב. מחושבת
 קשה. משבר היה זה הילדים ״בשביל

 בלילה. ולא ביום לא אבא, אין פתאום
את הבינו הם כמה עד יודעת לא אני


