
מלנינ ארצה שעלתה ),48 בת (כיום קורצ׳קינה אירנההמדומה הנדה
 שהבטיח )63( סייג דור המיליונר את הכירה גרד,

 ובית־ ופיסית נפשית התמוטטות לה גרם הבטחתו, את הפר טייג דויד לאשה. לשאתה
לירות. 15,000 בסר פיצויים שנים, חמש שנמשך מישפטי דיון בתום פסק, המישפט

 אולם ספסלי על שישבו נתבעים ף
 חיו- את להסתיר יפלו לא המ״שפטים, * י

 פסק- קריאת את השופט סיים כאשר כיד.ם
 לירות, 15,000 של ״הסכום :בקובעו הדין,

ו כללי נזק סתור לתובעת שייפסק הוא
סולל...״
 האיוש שכן, לחייו. טובה סובה להם היתר,
 סכום את בייסקי השה השופט פסק שנגרו

 איל- טייג, דוד אלא היד, לא הפיצויים
העשי היהודים ואחד הבינלאומי המלונות

ל בישראל, פעם מדי הנוחתים ביותר רים
עיסקקהם. רגל

 השופט דחה קודם־לכן אחדות דקות
 ה־ טענות כל את ׳לאחת, אחת בייסקי,

 טייג המיליונר של פרקליטיו סניגוריה.
 השופט מחייב כיצד רוחם בעיני ראו כבר
 אך אסטרונומי. בסכום־פיצויים שולחם את

באמ הפתעות צפן הסוש־הכיפה השופט
 תירוציו את קיבל לא אומנם הוא תחתו.

 כלפי טענות גם לו היו אך הנתבע, של
 עמדה הטענות כל ובראש שכנגד. הצד
 העולם בשבועית ׳שפורסם ראיון — אחת
שנים. חמש לפני הזה

 המיליונר
חכמה חיפש 7*

 סיפורה ,1973 במארס פורסם !״׳אותי ■ י סידר הילטון ״מיסטר הכותרת חת ^
קורצ׳קינה, אירסה מרוסיה, חדשה עולה ישל

).1853 הזה (העולם
 :אירנה ׳אז סיפרה דומעות ׳בעיניים

 ,1971 בסתיו מלנינגרד לישראל ״הגעתי
 בארץ הייתי ביפו. לאולפן אותי ׳והעבירו

 ,1972 בינואר אחד, כשיום מחצי-שנה פחות
 לי והראו באולפן חברות כמה אלי באו

 מגרמניה יהודי ,מיליונר בעיתון: ומודעה
 גבוהה מאד, יפה אשד, עם להתחתן רצה

 ,זה: להיענות. עלי לחצו הבנות וחכמה׳.
אמרו.״ בשבילך׳, בדיוק
!■■■■■....י ■וווי ווו ■■ 30

 בתה, עם הגיעה לארץ •היססה. אירסה
מ התאלמנה ומאז למוסיקה, סטודנטית

 המקסימה האשה זכתה פסל, שהיה בעלה,
 כולן, את ״דחיתי רבות. בהצעות־נישואין

 אמרה. גוי,״ עם להתחתן רציתי לא כי
לישראל.״ להגיע ״חלמתי
 וחברותיה בתה להפצרות ׳נעתרה אירסה
 מישרד של הכתובת אל ופנתה באולפן,

במודעה. שצויינר, השידוכים
 ״מייד :ראיון באותו סיפרה, ההמשך על

 טלפון הרים (השדכן) הוא למשרד, כשבאתי
 שאתה ׳מה ׳בדיוק ,מצאתי ואמר: לטייג

 מייד. אותי לראות ביקש ...טייג מבקש.׳
 יופר, השדכן. בדירת התקיימה הפגישה

 קודם. אותי להכין לנכון מצא (השדכן),
 מרשים גבר איננו שטייג לי גילה הוא

 כבר ושזה החיצונית, הופעתו מבחינת
 עבורו מחפש שהוא ישנים לארבע קרוב
דחה.״ הוא המועמדות כל את אבל אשה.

 טייג באגדות. כמו כמעט היה ההמשך
 במיסעדת־פאר לארוחה .אירני, את ׳לקח

 לה הציע ערב באותו ועוד- בתל־אביב,
נישואין. לדבריה,

 מעט לתהות רצתה ׳לדבריה, היססה, היא
 כל מאחרי מסתתר מה לבדוק קנקנו, על

 עימד, להיפגש המשיך טייג שלו. המיליונים
 ״אל לה: ואומר חוזר כשהוא ברציפות,

 בר־ אשה שלך. כולו יהיה ההפסד !תהססי.
 — הזאת האסיאתיות בארץ כמוך, ויפה ידדה

 מה יודעת לא עוד את פה. אותך יאכלו
 היהודים אותך. תאכל השמש ׳פה. לחיות זה

 מכירה לא עוד את אותך. יאכלו כאן
 נולדת לא את בפרך. כאן ׳תעבדי אותם.

 להימלט לך מציע אני הזאת. האסיה בשביל
ב אתי ותהיי ,נתחתן, אתי. בואי מכאן.

מלכה.״ כמו אמריקה
 עסקיו, לרגל קופץ, טייג היה בינתיים
 להטו. ובמלוא נמשך הרומן אך לאירופה,

 פינה מסל אירסה אל מתקשר היה הוא
 שבו ביפו, השלו מעון־העולים בעולם.

ה־ משיחותיהטלפון כולו נרעש התגוררה,
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 האוהבים צמד שניהל התכופות בינלאומיות
המבוגרים.

 הוא .43 בת ואירנה 57 בן אז היה טייג
 אך במייוחד נאה לא קשיש, אלמן היה

 ממחנות- שניצל האיש, ביותר. עשיר
 המילחמה אחרי התיישב בפולין, ההשמדה
 כיום ׳שם. ושיגשגו פרחו ועסקיו בגרמניה

 הילטון מלון ממניות בחלק שותף הוא
 פאל הפאר מלונות של בעליהם בת׳ל־אביב,

 בתל-אביב, לשעבר) (גראנד־ביץ׳ ומוריה
 סמו- הרברט ברחבת האופרה מיגרש בעל
 רשת על שולט הוא וכמו־כן בתל-אביב אל
 גרמניה. בפרנקפורט, גדולים ■מלונות של

ואירופה. אמריקה על־יפני מסתעפים עסקיו
 של הרב עושרו זה היה אם לדעת קשה

 שהבטיח המפתים הטיולים ,בעלי,־לעתיד,
ש האנטי־ציוניים השיכנוע דיברי או לה,

 היא עובדה אך דבריה, לפי עליה, המטיר
 עתידם את בצוותא ׳רוקמים החילו ש׳בני־הזוג
המשותף.

 סדר ליל
סל — ח ו

 עומדת שאני זה את יכלתי ך*
/ ן/ ב אירסה סיפרה אשתו,״ להיות /

 ״ה־ שנים. חמש לפני עימד, שנערך ראיון
ה בכל אינטימית, נעשתה ביססו קירבה

 קרובי־מיש- ולפני בחברה הופענו מובנים.
תקו באותה להינשא. שעומדים כימי פחתו

 לקראת איתו.״ והייתי למעון, חזרתי לא פה
 שערך בסדר אירסה השתתפה פסח חג

 במלון וקרובי־מישפחתו, ,בניו בחברת טייג,
תו;. ר  :באומרו סולם לפני אותה הציג הוא ש

שלי.״ המלכה ״את
 קנדה, לשגרי׳רויהת טייג ניגש הסדיר ׳אחריי

 שהוא כך על חתם בישראל, וארצות־הברקת
 ׳לארצות אירנה את עימו לקחת מתכוון

 אשרות־ עבורה ׳שיאושרו על־מנת אלה,
 -והורה בחו״ל לעסקיו ׳נסע הוא ישם. שהייה
כר לאירנה לסדר בפרנקפורט, שלו לסוכן
טיסה. טיסי

 טילפנה מוכניות, האשרות כל היו כאשר
ו בפרנקפורט, ששהה טייג, אל ׳איחסה

ש אלא הבשורה. את כשימחה לו בישרה
 חולה, שבתו לד, אמר צונן. נשמע הוא

תוכניותיהם. את לדחות ייאלצו כך ומשום
 טייג חזר כאשר אחדים, שבועות כעבור

 באה אירנה השק. מן המרצע יצא לארץ,
 :חד־משמעית לה הודיע ,והוא למלון, אליו
 איתך.״ לשוחח זמן לי ואין מאד עסוק ״אני

 ״ואם :המשיך ההמומים, פניה את כשראה
 לא סבר אני עכשיו א׳יתך, להתחתן הבטחתי

!״רוצה
בלנינגרד, לי שהוו הצרות יכל ״׳אחרי

 הייתי — לישראל לצאת שהצלחתי עד
 וחרפות בושות פעם ישוב לסבול צריפה

 ל- כשסיפרה אמינה התייפחה כאלה?״
 לשאת יכולה ״אינני ס״בלה. על הזה העולם

 מרוב חליתי ׳במעון. חברי אל עיני את
ל אפילו למישהו, להרשות יאסור בושה.

ב׳ני־אדם.״ אל ככה ׳להתייחם מיליונר,
 פינחס עורד־הדיו הגיש לאחד־מכן שבוע
 פיצויים תביעת אירנה, של ׳בשמה קליינד,

 רבע- על-סך נישואין, הבטחת הפרת בגין
לירות. מיליון

ב המ״שפט התנהל שנים ׳שלוש ׳במשך
 לבסוף, המחוזי. בבית־המישפט עצלתיים

ל״י. אלף 35 בסך פיצויים לאירנה נפסקו

בדירת־העולים אירנה 11*1*111 קצר זמן שלה, השכורה ■ י י
 הודיע ופאל הילטון מלונות שבעל אחרי

 לאשה. לשאתה הבטחתו את יקיים שלא לה
 הזה, לד,עולם ראיון אז העניקה אירנה

שפסק. הפיצויים את הקטין ובית־המישפט

 ; נכבדה סוללה שכללו טייג, של פרקליטיו
 מיר׳ון-יפריבס-׳ריינר, עורכי-הדין מימישרד
 שלנתבע היתד, הטענה הפסק. על עירערז

 ז — מבי׳ת־המישפט מיסמכים כל הומצאו לא
 בוטל, אכן הפסק התקבל, העירעזד כדין.

 את להוכיח ניטל קורצ׳ק״ניה ׳אירסה ועל
בייסקי. משה השופט לפני מחדש תביעתה

 פרקליטיה, את אירסה החליפה בינתיים
 עורכת־ אותה ייצגה המחודשת ובתביעה

דורון. אלינור הדין
 ניתן, מישפטי דית שנות חמש אחרי

השופט. של המנומק פסק-׳הדין חודש, לפני
ה כל את המחוזי השופט קיבל למעשה

 כנסוסווב הזה, בהעולס שפורסמו עובדות,
 היהודי המיליונר בין הרומן את תיאר הוא

 1. כפי ממש מרוסיה, העולה לבין מגרמניה
בשבועון. תואר שזה

 כי לעובדה אני ״...ער :השופט כתב וכך
 ל- להינשא מאד מעוניינת היתד. התובעת

ה ממעמדו נסתחררה גם וכנראה ׳נתבע,
 להיות הקד, שעשוי הרב ומה׳שפע כלכלי

 שמצאתי אף זאת, עם ׳ויחד :,מנת־חלקר,
 שעוד לקבוע מתקשה איני בעדותה, הגזמות

 הוא ,6.2.72ב־ הארץ את הנתבע עזב בטרם
 גם איישר השופט נישואין.״ לתובעת הציע

 הטלפוני הקשר כגון הפרטים, שאר כל את
 אירנה של הצגתה השניים, בין הרצוף

המשותפות. התוכניות וכל מישפחתו לפני


