
 לא ׳שמשהו שידעו בדור אבל המצב,
 — לביקור בא שהוא פעם בכל בסדר.
 נעל אפילו הבן אחת פעם שיישאר. ביקשו

 ,כדי — המפתח את !והסתיר הדלת את
 המשיך עזרא יברח׳. ולא יישאר שאבא
 לפחות, כלכלית, ומבחינה אותנו לפרנס

 וגם קשה, הריון לי היה איתן. מצבנו היה
ה ממני. ד,ירפו לא הילדים ׳של השאלות

הת ואני זה, על ידעו לא שלנו חברים
 המיש- לבד. זה עם וחייתי לספר ביישתי

 בהבנה. אלי התייחסה עזרא של פחה
 תמיד הורים. כמו לי והיו אותי עודדו הם

— השלישי הילד שסשייוולד לי אמרו

 של ■נכסיו לפירוט עובר הוא אחר־מכן
 ובעל-מנ״ות שותף הינו ״הנתבע קחטן:

 בנייה חברות וביניהן חברות, במיספר
 במקד בספים לנתבע ומבוססות. גדולות

 ב־ וחברות כספים ואף בארץ שונים מות
בבנ חשבונות בניינים, !נכסים, וכן חו״ל
ה ושל ׳שלו — וניירות־ערך כספות קים,

 בא בהמשך בהן.״ בעל־מניות שהוא חברות
שו בבנקים חשבונות כתריסר של פירוט

 הדירות פירוט קחטן, שם על כולם נים,
 הכולל שלו, המכוניות וצי שבבעלותו

מכו אולדסמוביל, מכונית נורצדס, מפונית
התיוב־ טנדרים. וארבעה 124 פיאט נית

 קחטן, האחים על־שם כיום הרשומה שהווילה דורשת קחטן, ויטה האשה בסיסיים. מגורים
לירות. 40,000 בסך החודשי המזונות לסכום בנוסף זאת ילדיה. שם ועל שמה על תירשם

לי 250,000 דורשים וילדיה) (ויטה עים
גי עבור לירות 20,000 ריהוט, עבור רות

 וכיסוי פסנתר עבור לירות 40,000 טרה,
 30,000 בסך העבר בגין השונים חובותיהם

נוספות. לירות
לוויטה לשלם מוכן היה קחטן עזרא

בתו לחודש, דמי-מזונות לירות 15,000
ורי בבנק לירות 100,000 של הפקדה ספת
 זאת, אך שמה. על מהקוטג׳ מחצית שום

 שניים על ותוותר לגירושין שתסכים בתנאי
 ההצעה את דחתה היא לטובתו. מילדיהם

להת מעוניינת לא ״אני התנאים. ואת
ש רוצה רק ״אני מדגישה, היא גרש,״
 בהתאם כלפינו, התחייבויותיו את יקיים
 איבה התביעה הורגלנו. ישלה החיים לרמת

ה החודשי התקציב היה זה כי מוגזמת,
 לא אני נגדו, מאומה לי אין שלנו. רגיל
 על טינה לו שומרת ואיני לו להרע רוצה

 שאצלו לי הסביר רודי הד״ר שעשה. ימה
 דותחתן אותי יעזוב אם וגם תסביך, זה
 לאשה זקוק יהיה הוא שלו, המאהבת עם

בצד. נוספת
 והוא יום יבוא עוד שאולי מאמינה ״אני
 'סו היא לגמרי,״ ריאלית אני אלי. יחזור
 שלנו ״היחסים אי,־הבנות למנוע כדי סיפה,
 אנחנו אבל האהבה, שלב את מזמן עברו

 מכוח ואם הילדים בגלל !אם — קשורים
 ואין מאהבים אין חבר, אין לי ההרגל.

 מנודה עזרא לאחר. להינשא כוונה כל לי
 עם לקבלו מוכנים אינם הם ממישפחתיו.

 לא הוא הילכתית ומבחינה שלו, הפילגש
 היא כי לעולם, לאשה אותה לשאת יוכל

 הדין. על-פי ולבועלה בעלה על אסורה
מקווה.״ עדיין אני לכן,

 סירב הבעל
להגיב
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 פגישה. מקום !נקבע אף כך לשם עמדתו,
 ושלח התחרט הוא הפגישה שביום אלא

ביטול. הודעת
 ובדי הילדים של לטובתם דאגה ״מתוך

שמוטב בטוח אני ׳תסביכים להם לגרום לא

1

 לא זה אבל בשלום. מקומו על יבוא הכל
 הבן את ילדתי השנה מארם בחודש קרה.
 של אביו שם על לו וקראתי שלנו הקטן
 לי היתד, מאד. אוהבת אני שאותו עזרא,
 עשינו קיסרי. ניתוח עברתי קשה, לידה
 בלהה את עזב לא הוא אבל צנועה. ברית
הביתה. חזר ולא

 הסגדלד
יחף הולך

 שזהו החלטתי חודשים ארבעה פגי
 כל עלי להפעיל התחילו אחד מצד זה. /

 את לו ולתת ממנו להתגרש לחצים מיני
 פירנס לא הוא שני, ומצד הילדים, שני

הכספיות. הבטחותיו את מילא ולא אותנו
ככה, אז יחף, הולך שהסנדלר אומרים

 לנו בניבו שנה בכל בית. !אין לקבלן גם
 סבר הבנייה שהושלמה ועד חדש, בית

 שבעצם קרה כך טוב. יותר משהו רצינו
 אחת שכורה דירה בין הזמן כל נדדנו

 עתיד לא שזה החלטנו לבסוף לשנייה.
 שיהיה הילדים, בשביל לפחות ושצריך,

קו שלוש בן קוטג׳ קנינו קבוע. בית לנו
נו ביחד בבת־ים. מות ב צ  בחרנו אותו, עי

 אביזרים, ושאר וילונות טפטים, ריהוט,
 נכנסתי הבנייה, כשהושלמה ובאחרונה,

 בהבטחות, עמד לא עזרא אבל שם. לגור
 לבעלי שילם לא הרהיטים, את שיחרר לא

 הבית חפצי את הזמנו שאצלם המיקצוע
 שכולו מפואר ארמון בתוך נשארתי וככה

קירות.
 חדרים, שישה בת פאר דירת לנו ״״ש

 על מיזרון על ישנה אני ריהוט. ללא
הוב לילדים שוממים. החדרים הריצפה.

 היה ועזרא נגינה ללמוד שיתחילו טח
 ושוב, ופסנתר. גיטארה להם לקנות אמור

לפ סובלים. והילדים קויימו לא ההבטחות
 על אותי ׳תקף גם הוא חודשים כמד, ני

 הילדים. את לקחת לו נתתי שלא זה רקע
׳והח הגמל, גב את ששבר הקש היה זה

 לממש כדי מישפטיים הליכים לנקוט לטתי
זכ׳וי־ותי.״ את

לשי ויטה פנתה ראשון בשלב יואכן,
 זמן תוך פרטי. מישרד־חקירות של רותיו

 ביחס חב חומר החוקר עבודה אסף קצר
 נשים עם יחסיו בעלה, של עסקיו לטיב

 עד אל פנתה היא נכסיו. והיקף אחרות
 ל־ העובדות את הפך וזה רון, רך־הדין

 אי־ שהוגש ביותר הגדול כתנדהתביעה
אישות. בענייני בארץ פעם

 מערכת את הפרקליט מפרט !בתביעה
ל־ כהן. בלהה עם הקבלן של יחסיו
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 דמי על נוסף יחד. שהזמינו הריהוט את לשחרר כסף לה נותר לא קחטן, עזרא הקבלן
הריצפה. על לישון נאלצת היא ובינתייס הריהוט עבור לירות 250,000 ויטה תובעת המזונות

 לענינים בקשר דבר שום יתפרסם שלא
 חושב גם אני אשתי. ושל שלי האישיים
 ובין שביני ביחסים ענין אין שלציבור

 איננו אשתי ולא אני לא שהרי אשתי
 ירק הוא הקבלן. כתב חשובות,״ דמויות

 יודעים אשתו עם יחסיו פרשת שאת שכח
מההת בעיתון הפירסום לפני הרבה ילדיו

 תסביכים להם יהיו ואם עצמן, רחשויות
 המאורעות מעצם לד,׳גרם עלולים ׳אלד, הרי
בעיתונות. מהפירסום ולא

 למיכתב במקביל אחרת. חשב קחטן אך
 נציגים, של מסועפת מערכת מפעיל החל

 ה־ את למנוע שיפעלו !ואחדים, משפטיים
 בסוק, ע׳ורכי־הדין ממשרד נציג פירסום.
 את למנוע ודרש התקשר קחטן, את המייצג

 מישפטיים. נימוקים היו בפיו הפירסום.
 ביקש ׳הקבלן, של ממקורביו אתר, נציג

 כעת שמקים קחטן של בעסקיו לפגוע לא
 שנודע ״מאז באשדוד. גדול בניה פרוייקט

 בעסקים,״ תלולה ירידה חלה התביעה על
 עילום על לשמור שביקש קרוב אותו סיפר
שהס זהב לב בעל איש הוא ״עזרא שמיו,
 הזו. האהבים בפרשיית לצורך שלא תבך
 חובתו ממילוי להתחמק רוצה אינו הוא

 ישלם ״הוא המשיך, ׳ולילדים,״ לאישתו
 אשה היא ויטה כזה. סכום לא אבל לה

 את שהגיש שלה, הפרקליט אבל נהדרת
 אם ׳לביוץ. אותה הכנים ׳בשמה התביעה

 שתחיה — שדרשה ממה עשירית תקבל היא
מרוצח.״

 עיודך- קחטן, את שמייצג אחר פרקליט
 שהתביעה טען מחיפה, צ׳ליוק ישראל הדין

 מקבלת לדבריו וקנטרנית. שחר חסרת
 לה המספיק סכום חודש מידי קחטן ׳ויטה

למחייתה. !והותר די
 שאין ופרקליטיה ויטה סבורים לעומתם

 יירתע ״בית־המשפט בתביעה. הגזמה כל
 שישמעו לאחר אבל הסכום, מגודל אמנם

 שאנו ההוכחות את ש׳נביא טענותינו!ולאחר
 אמר הספיקות,״ יפלו באמתחתנו שומרים

רון. א׳ורי עיורד־׳הדין
 ששכרה, הפרטיים החוקרים וגם ויטה גם

 הורגלה ליה החיים לרמת שבהתאם סבורים
 ברכוש ׳ובהתחשב לעזרא, נישואיה בתקופת

 בהחלט הוא שהסכום הרי שליו, העצום
הוגן.

 !■ קיד עופי
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