
ד״ך •הושע ד״ר

לבית השבוע שהוגשה תביעה ך*
 ללא היתה בתל־אביב המחוזי המשפט ) }

 התביעה נושא חסרת־תקדים. תביעה ספק
 אשד, של תביעה — שיגרתי אמנם היה
הנימו אולם מזונות, לתשלום בעלה נגד
 יוצאי- היו התביעה בפרשת שהועלו קים

דופן.
וה רייך מידה הרוקחת היתד, התובעת

 יהושע אוסיאס הד״ר בעלה, היה נתבע
ה קופת־החולים של פנימי רופא רייך,

 מירד, הסבירה רמת־יצחק. במרפאת כללית
מ תובעת היא מדוע לבית־המשפט רייך

 כדמי לחודש ל״י 1000 של סכום בעלה
מזונות:
 הדירה את הנתבע עזב כחודש ״לפני

 והחל התובעת את לפרנס חדל המשותפת,
ל ולהעבירם הדירה מן חפצים להוציא

 סיכת מהתובעת לקח הנתבע אחיו. דירת
אשר ל״י אלפים עשרת של בשווי יהלומים

 בס־ תעודה לאשתו נתן רייר יהושע הד״ר

 גבר כל עם לשכב לר מרשה ״אני תב:

 ממנה שדרש טוענת היא אבל ד שתרצי

התאום אחיו — רצה שהוא הגבר עם לשכב

ח ח ק ר״ד מ־רה דו

ד״ך מילוא ד״ר

 הכל ובעצם מאוד הרבה לו חייב שהוא
אצלהם.״ משותף בחיים

★ ★ ★

מזוייבים;״ ״יהלומים

 לדב־ ;כמובן סירבה ריין* *•ירה
בה. יתחלקו התאומים ששני ריר״

 השיר למילות האמינה לא כנראה היא
ה שמוסר התאומים צ׳ה צ׳ה המפורסם

 הוא!״ זה אני גם ״כי הוא שלו ד,שכל
התבי בכתב לטענתה הסיבה, היתד, זו
 עזב שבעלה לבית־המשפט, שהגישה עה

 שלהם המשותפת הדירה את כחודש לפני
 — שמד, על ולא אחיו על־שם (הרשומה

 הנשואין, לפני בעלה לה שהבטיח כפי
 אחיו. בדירת להתגורר ועבר לדבריה)

יחסי־מין לקיים התובעת של חובתה ״על

0הי1חת// שלישיית
י

 פנימי, רופא הוא הנתבע מהוריה. קיבלה
 ומשתכר שנה, 20 של ותק בעל לדבריו

 לחודש. ל״י 1500 של סכום בקופת־חולים
 הפרטית בקליניקה חולים הנתבע מקבל כן

נוס ל״י 1500 עוד לפחות ומרוויח בבית
 אלף לסך למזונותיה זקוקה התובעת פים.
ה של ובאפשרותו וביכולתו לחודש ל״י

זה.״ בסכום לפחות לשאת נתבע

★ ★ ★

עירום הסתובב הגיס
 כמוה אשר רגילה, תביעה כאן ד *•>

 בית־המשפט. בתיקי לאלפים מצויות !1
 עורך־ על־ידי שהוגש בכתב־התביעה, אולם
 הסיבות אותן גם הועלו התובעת, של דינה

 דירת את לעזוב רייך הד״ר את שהביאו
אשתו.

 ד.6ני הנשואין ״אחרי רייך: מירה טענה
 לאנסה רופא, הוא גם בעלה, של אחיו

 הודיע סרבה, כאשר יחסי־מין. עימד, ולקיים
 התובעת נשואיה. לחיי יתנכל הוא כי הגיס

 אמר וזה אחיו מעשי על לבעלה הודיעה
 וכי לאחיו מאוד הרבה חב הוא כי לה

 האח. של דרישותיו את למלא חייבת היא
בכתב.״ מיסמך התובעת בידי יש כך ועל

 מיסמך הוא רייך מירר, שבידי המיסמך
 בידי וחתום ברומנית כתוב הוא חד־פעמי.

 כתוב מיוה. של בעלה רייך, יהושע ד,ד״ר
 נותן רייך אוסיאס ד,ד״ר ״אני, לאמור: בו

 רוצה,״ שהיא מי עם ללכת לאשתי רשות
ו להתמסר לה ומרשה רוצה שהיא מתי

שתרצה.״ גבר כל עם לשכב
 חיים סיפור מסתתר זה מיסמך מאחורי

הי במקצועה, רוקחת רייך, מירה מזעזע.
באמ שנתיים לפני כשנישאה ,24 בת תד,

 רופא היה הוא רייך. לד״ר שדכן צעות
 בן־ ברחוב דירה ובעל מעמד בעל פנימי
בתל־אביב. יהודה
 סיפרה מאהבה,״ איתו התחתנתי ״לא
להי עלי שלחצו הם שלי ״ההורים מירה,

 הוא עשיר. שהוא חשבו הם לרופא• נשא
 הנשואים אחרי העיניים. את להם סינוור

 ל״י 140ב־ מסתכם כספו שכל לי התברר
לע כדי קשה לעבוד צריכה הייתי בלבד.

 לא פעם שאף חובות להחזיר לו זור
אותם.״ מחזיר הוא למי ידעתי

 הנשו־ אחרי מירה שגילתה נוסף גילוי
 הנשואין, לפני בעלה. של גילו היה אין

 בן הוא כי בעלה לד, אמר מידה, טוענת
.50 בן הוא כי גילתה הנשואין אחרי .39

מירד, גילתה הנשואים אחרי קצר זמן
 אחיו הוא בעלה של ביותר הטוב ידידו כי

הוא, גם רופא רייך, מילוא הד״ר התאום,

בגבעתיים. הכללית בקופת־החולים המכהן
 דירתם מול דלת היתד. האח של דירתו

 התאום האח אבל רייך, ויהושע מירד, של
 מירד,: סיפרה בבית. כמו בדירתם הרגיש
 כמעט בביתו להתהלך נוהג היה ״הוא

 גם ככה להסתובב אהב הוא אבל עירום.
 למחות מנסה שהייתי פעם בכל בדירתנו.

מבעלי.״ לגדופים זוכה הייתי כך, על
★ ★ ★

לאח הרכה חייב הבעל
 כשבע- מירה, מספרת הימים, אחד ••

 חולד, לביקור לילה בשעה נקרא לד, ■4
לדיר בעלה של התאום אחיו נכנם דחוף,

 אלי לשלוח התחיל הוא ,יתחילה תה.
 מי- סיפרה נועם,״ דברי אלי ולדבר ידיים

 בכוח, אותי תפס הוא אחר־כך ״אבל רה,
הת מיד דברים. מיני כל וניסה לי נשק

 ואמרתי הדלת את פתחתי לצעוק, חלתי
 ,בעלך לי: אמר הוא אז להסתלק. לו
אותך. אוהב שהוא בגלל איתך התחתן לא

 אם לשאתך. עליו שלחצתי זה הייתי אני
תצטערי.״ — איתי תהיי לא

 רייך, מילוא הד״ר הכיר זו תקרית אחרי
 שגם מורה רייך, יהושע של התאום אחיו
 באחד לאשה. אותה ונשא מירד, שמה

 כי לבעלה, לדבריה, מירה, גילתה הימים
 לתדהמתה אותה. לאנוס ניסה התאום אחיו

 בעלה אותה. שזיעזע וידוי מבעלה שמעה
 ידידה פעם היתה ולאחיו לו כי לה סיפר

 בבית- כשעבדו רחמניה, אחות משותפת,
 מבלה היתד, היא לילה כל בעפולה. חולים

 העליז המשולש משניהם. אחר מישהו עם
 גם מבלה שהאחות גילו כשהם רק הסתיים

שלישי. גבר עם
 ״שאין מירד״ אומרת לי,״ הסביר ״בעלי

כיון אחיו, עם שאשכב בזד, פסול כל

 סיפר — רייך מילוא הד״ר — הגיס עם
 אצלו,״ שהתארח אורח בנוכחות גם הנתבע
 של סירובה ״ובשל בכתב-התביעה נאמר

 נהג הגיס, עם יחסי־מין לקיים התובעת
 ולהתערב נגדה אחיו את להסית הלה

המשותפים.״ בחייהם
 נכנסים מירד״ טוענת מהבית, בהעדרה

 משם ומוציאים לדירתה, התאומים האחים
 גם הערך. דברי כל ואת הרהיטים את

 להציק מהססים הם אין בבית כשהיא
 ומונעים החשמל פקקי את מוציאים לה,

בלילות. תאורה ממנה
 הגישה רייך, מירה היססה לא כך משום

אז פלילית תביעה הפעם נוספת, תביעה
 התאום אחיו רייך, מילוא ד,ד״ר נגד רחית

 היא אף הנושאת אשתו ונגד בעלה, של
רייך. מירר, השם את

 הרע הלשון חוק על מבוססת התביעה
בה: ונאמר

 שבע בשעה 1970 בינואר 19ה־ ״ביום
 בן־יהודה ברחוב לזה, בסמוך או בבוקר

 ברחוב המתחיל קטע לאורך בתל־אביב,
 האוטובוס בתחנת ומסתיים 58 בן־יהודה

 אותה שהיה מקום זה, ברחוב 7 מס׳
 רייך מילוא הד״ר הלך מאדם, הומה שעה

ו חברתה עם שהיתר, הקובלת בעקבות
ב הרומנית. בשפה גנאי בכינויי לה קרא
ה את כחוק שלא הנאשם תקף יום אותו

 בזה הסכמתה, וללא לרצונה בניגוד קובלת
בידו. שאחז הלבן במקל אותה שר,יכה

ב נאמר מקום,״ ובאותו יום ״באותו
 ב׳ רייך מירד, הלכה הפלילית, קובלנה

 כינויי לעברה וקראה א׳ רייך מירד, אחרי
 הנאשמת צעקה השאר בין שונים. גנאי

 ״זונה זונה!״, הנה ״בואי הקובלת: לעבר
מק היא כי ואמרה והוסיפה זונה,״ בת

 עם שוכבת היא כי מגברים, כסף בלת
 נקבה ואף בגדים בתמורה ומקבלת גברים

גברים. שני בשמות
 נאמר לקובלת,״ הנאשמת אמרה כן ״כמו

ביה מתקשטת היא ״כי הקובלנה, בכתב
 אנשים בנוכחות זה כל מזוייפים. לומים
חבר ובכללה ברחוב שעד, אותה שהיו

עימה.״ שהיתה הקובלת של תה
 שני — אקדמאים ארבעה הגיעו כך

 משפטיים לבירורים ומורה, רוקחת רופאים,
 אולי להם שיהיו בתי־משפט, שני בפני

יחד. גם וחינוכיות רפואיות השלכות

1"1 1 0  לפני שנערך נשואיהס טכס בעת מירח ואשתו ריין יהושע הד״ר ה0
 באמצעות זו את זה שהכירו אחרי נערכו .נשואיהם וחצי. שנתיים 11111111^

לחודש. ל״י 1000 של סך על אותה, שעזב בעלה, נגד מזונות תביעת מירה הגישה עתה שדכן.


