
 את לקחת שעמד מכחיש אומנם טייג
 ה־ השוואת אך בחו״ל, לטיול עימו אירנר,

 ששלח כרטיסי־חטיסה עם -בדרכונו חותמות
 בתאריכים. מוחלטת זהות מעלתה לאירנה,
 ושל טייג, של טענותיהם :את דהה השופט
סניגוריו. ׳שהביאו העדים מרבית

ה סכום לעצם בטיעון באר. ההפתעה
פיצויים.

 ביקש המיליונר
התשלום דחיית

*  הביא פריכם ישעיהו ורך־יהדין י
 כי להראות שבאו ■שונים׳ תקדימים 2

 השופט פיצוי. כל לתובעת מגיע לא למעשה
 זו, אחר בזו פריבס שיל טענותיו את דחה

כשלעצמה. דחיה כל בפירוט ונימק
 לראות יש עקרונית ומבחינה כיי קבע, הוא

 שלא־על־ידי חוזה הפרת טייג ישל ■במעשהו
 על־יפי צריכה, התובעת ■אין ■ולפיכך -תדמית,

 הישיר הכספי הנזק מהו להוכיח החוק,
 הכללי הנזק את ׳תוכיח אם די לה. שנגרם

שסבלה. המיוחד הנזק ואת
 לפניי הסוגים. מכל נזקים היו ולאירנה

 רכושה כל את חילקה היא טייג עם נסיעתה
 לקתה היא במעיון־ד,עולים. לשכבותיה הדל

 ■מאמציה את הפסיקה נפשית, בהתמוטטות
כקר להתקבל עמדה (היא עבודה למצוא
 ו־ הרוסית), ■בשפה ישראל בשידורי יינית

 הכיר השופט חמור. כספי למשבר נקלעת;
ל כי ״הסתבר באומרו; זו, בעובדה גם

 אף אמצעים, ■שום עת היו:אותה לא תובעת
 נתונה עדיין .והיא שוטף, יום־ייומי לקיום לא

 קשים...״ קליטה בחבלי
 בייסקי השופט הותיר הצימוק את אך
 ■ביוזמתה כי ״..,מסתבר :פסק כאשר לסוף,

 עורך- יבווזמת דיוק, (לייתר התובעת של
 דהיום), זה ולא אז, אותה שייצג הדין

מיום בגיליונו הזה העולם השבועון פירסם
המאושר הזוג

לפני תל־אביב. של היקרים דור

 סייג ודויד קורצ׳קינה אירנה
 ממקומות־הבי־ באחד מחייכים,

המיליונר, טייג, הכיר שנים חמש

 ,43ה־ בת אירנה את ,57ה־ בן
 אחדים חודשים כעבור וגבעות.

בכתבה דבריה של הציטוטים

 הרים לה והבטיח אחריה חיזר
 אחרת. ונשא פניו מעל השליכה

.1973 משנת הראיון מהוד הס זו

ל 1111 \1ה אי ו ת1ז \

ן 1 !1 ״  לעצמה תפרה אירנה ך|
י 1 ■11111  כדי אופנתיות, חליפות י
 של אשתו להיראות שצריכה כפי שתיראה

רכו כל את בינלאומית. מלונות רשת בעל
 העולים במעון לידידותיה, חילקה הדל שה

בחוסר־כל. נותרה טייג, אותה כשנטש ביפו.

 עמודים שלושה של מצולמת 'כתיבה7.3.73
 את הן המספקת הייא כשהתובעת גדושים,
 אין המרובים. הצילומים את והן הסיפור

 של בדרך התובעת שביקשה אלא זאת,
 אבל ממנו. ולהיפרע בנתבע לפגוע פירסזם

אלה, ■במעשיה התובעת הוכיחה מניה־וב״ה

 רחוק להעיד׳ ניסתה ׳שעליו הבושה ■רגיש כי
 להעולס פנתה לא האשד, והלאה.״ ממנה

 דין העורך אלא תמונות, נתנה ולא הזה
קליינר. פינחס דאז, שלד,

 לגבי וקבע -לכת הרחיק אף השופט
 ״עד :באומרו הזה, העולם של תפוצתו

 הפרשה על ידעו -ורהב, גדול פירסום לאותו
 ביפו. במעון־העולים :מכריה היותר לבל

 ׳ולו מצוי יעוד שיאם התובעת, דואגת יוחנה
 אינו שלה שהסיפור במדינה, אחד איש

 לקבל בכל־זאת יוכל — כילל -אותו מעניין
ב מיוחדת, פרשיה ע^ מפיה מקורי מידע

 יחד,פוזיציות, הפוזות בכל■ ׳תצלומים, לוויית
. אחד עיתון במחיר והכל . . בד ל ב

ומ ביוזמתו עצמו, להשיוף שבא ״מי
ה סיכם לבינה,״ שבינו בעניינים רצון,
 סיפור הרבים לרשות ״ומביא הדתי, שופט
 — המיוחדת הפיקנטיות דרך על אישי,

 הבושה טענת שיל מהרצינות ׳בעצמו מפחית
 להעלות מנסה שהוא הטוב בשם והפגיעה

מהותי.״ לפיצוי צידוק בתור
פרק הפרשה. תמה ■לא עדיין ׳שבכך אלא
 לפי- לשלם שלא החליטו טייג של ליטיו
 בקשה הגישו הם הפיצויים. סכום את ישעה

 אלף 15,000 בסך פסק-הדין ביצוע ■לעיכוב
 בבית־יהמישפט עירערו ■ובמקביל הלידות,
 ב- טייג לחובת ההחלטה עצם על העליון

המחוזי. בית־המישפט
 עיר- בשמה, הגיש, אירגה ■של פרקליטה
 ביית- של שיקוליו כי טען שפו עור-ישבנגד,

 ■בהעולס הפירסום לגבי המחוזי, המישפט
לתו ■לפסוק ביקש הוא מוטעים. היו הזה,
סביר. סכיום־פיצויים בעת

 מצא המיליונר
אושרו את

■מ החדישה העולה עם הרומן רשת מ(׳
■  איל- ישל ידיו ■את ריפתה לא דוסיח, י

 בחיפושיו המשיך הוא מגרמניה. ׳המלונות
׳מבוקשו. את מצא -ולבסוף העקשניים,

 עלתה הפעם כשנתיים. לפיני זה היד,
 גרושה הקשיש, המיליונר של בריישתו
 זו היתד. לשניים. אם ,40 בת יפהפיה,
 בלישכתייהמיסחר- מזכירה לוצקי, עידונה

ליבו. את שביבשה ישראל־אמריקה,
 לישראלי בעפר ׳נשואה שהיתר, עידונה,

אית הכירה באדצות־הברית, כיום היושב

 שלהם משותפים ידידים באמצעות טייג
 הרומן היה הפעם שגם אלא באיטליה.

טראגי. אנושי בסיפור מלווה
 בעל קבוע, חפר עת אותה היה לעירוני,

 שמואל פארבנד־טורס, הנסיעות מישידד
שנים. כשלוש נמשך ביניהם והרומן פז,

 של הכובשת עוצמתו פעלה כאן גם אולם
 סייחרר הוא המיכשיולים. כל על וגברה טייג,

נו בבילויים עידונה של וראשה ליבה את
 לריווייירד, בעיקר — לח-ו״ל בנסיעות צצים,

אחריו. ללכת נטתה והיא — הצרפתית
 בכל מכך אותה להניא יניסה המאוכזב פז
 את לד, הריאה השאר ובין אפשרית, דרך

 על הזה בהעולם אז שפורסמה הכתבה
 קורצ׳קינה אירנה עם טייג של הרומן אודות
ל כך לשם במיוחד ״הלכתי המר. ׳וסופו

 שיחפשו וביקשתי הזה, העולם ארכיון
 ,״1973 משינת ר,יחיא הכתבה את עבורי
 אני בלום. עניין לא יאותה ״אבל פז, סיפר
מעולם אותו. אהבה לא אפילו שהיא בטוח

 תמיד הם קרובים. הולכים איו-תם ראו לא
 מהשני.״ אחד מטר עשרה במרחק ׳מטיילים

 את טייג דוד נשא האחרון בל״ג־בעומר
 לא פז ■מרשים. בטכס ■לאישד״ לוצקי עידונה

 כל יאת לו שתחזיר ממניה יתבע הוא ויתר.
השנים. שלוש במשך עליה שהוציא הכספים

 מישפטית, תביעה בהגשת איים אף הוא
 הסכם נחתם בפשרה. העניין הסתיים ולבסוף

 יתן לא ■תביעותיו, את יפן יבטל שעל-פיז
 יקבל ובתמורה בריבים, פיירסום לסיפור

 נכסים קיבל אכן פז הולם. כספי פיצוי
 האכזבה טעם את אך נכבד, בערל -ורכוש

היום. עצם עד בליבו נושא הוא והעלבון
 מתגוררת ליוצקי), (לשעבר טייג עידונה

 טייג עבורה שרכש מרווחת בדירה ביום
 איל- בעלו*״ כתל-אביב. צמרת בשיכון

 חויבקי עסקיו את לנהל ממשיך סמלונות,
 ■ממשיכה קדרצ׳קינה אירנד, ואילו העולם,

הלירות. 15,000ל־ זכותה על להיאבק
!■ ר,יד עפר

בטרק שלה, הטובים בימים קורצ׳קינה איהנהבעלת־בית כמעט
 להסתובב נהגה היא אז הילטון. מלון ליני

 לה שטומן המרה האכזבה את שיערה לא ועדיין לעתיד, כבעלת־הבית במקום
הגדול. לבוס להינשא שעומדת למי כיאה כבוד בת נהגו הילטון מלון עובדי הגורל.


