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הרגע_________

ביותר המאושר
 לבית־הוריו, לסגת נאלץ נווה, גאל *

 זלמנוביץ, דב לאביו, יש שם ברמת־גן,
 מביתו הגולה הקצין יפה. מסודרת דירה

 את לשאול חדלה שאינה אמו, אצל מתפנק
 מה הוא? איו ״נו, לבית: הנכנס כל

אחוז?״״ מאז? שהוא נכון דעתך,

 ״הוזמנתי :ביקורות־פתע לבצע כדי משרת,
 מדוע ונשאלתי מפקד־החטיבה, עם לשיחה

 מקדיש ולא תפקידי, את ממלא לא אני
שתפ לאסתר הסברתי לצה״ל. זמני את

 הביתה, בערבים לבוא לא אותי מאלץ קידי
 הבינה.״ לא היא אך

 כאשר נתפס, כי הודה עצמו הוא אולם,
 כדי קצידתורן, היותו בעת מהמחנה יצא

 לבקר שבאו והתינוק, אשתו את להעביר
 האשה. הורי אל לילה, באותו שם אצלו
 לתפקידו הנוגעות התקנות הפרת בשל
ל לאחר-מכן, לספר נאלץ קצין־תורן, של

 ביקורות לו עורכת היא כי הצדקתו,
בעיות. ועושה

 לה והסביר איתה, שיחה יזם ״המפקד
 סרן טוען בצה״ל,״ קצין של חובותיו את

 לטענתו, ואז, הועיל, לא הדבר אך נווה.
 הוא בנוסף, בצה״ל. התקדמותו נחסמה

סרן. לתפקיד רב־סרן של מתפקיד הורד

סצינות______
הצבאי במחנה

 בגללה,״ להתקדם יכולתי א1-
 לי עושה היתה ״היא יגאל. סיפר

 פורצת היתד. וקללות. קינאה •של סצינות
 ומפקדים, פקודים לעיני למחנה, מדי-פעם

 במחנה.״ התינוק את משאירה והיתר.
 האשד. משלה. סיפורים מצידה, לאסתר,

 והשיער הנעימה החזות בעלת הצעירה,
הצבאי למחנה פעם צילצלה הארוך, השחור

 את להשתיק מבקש זלמנוביץ, דב האב,
 הוא נעים,״ לא פשוט נעים, ״לא הפרשה.
ממלמל.

 מכריז: העיקש, הסרן נווה, יגאל אך
 בהתחלה כבר. התרגלתי לי. מפריע לא ״זה

 מגיע הזד, שהעניין כשראיתי שוק, קיבלתי
שיכתבו. עכשיו, אבל לעיתונים.

 לחזור רציתי ימים כמה לפני ״נכון,
 עבר. זה אבל איתה. נפגשתי אז לאסתר.

 שמממן מישהו לד. יש עובדת. לא היא
 הזאת הפרשה יכולה עוד כמה אותה.
 שלי החוזר. את שאסיים נראה ? לי להזיק

 לא עדיין אני אוגוסט. בחודש הצבא עם
בטוח.״
בחדר־ד,אור השולחן על הוריו, בבית

ו יגאל של מחתונתם תצלום ניצב ,חים
 ואמר: התמונה, אל מבט שולח הסרן אסתר.
 בחיים מאושרים הכי הרגעים היו ״אלה
״בגללה רק היד, שקרה, מה כל שלי. !

 ברחוב אסתר, של הוריד, בבית ואילו
ה בבת1מסת בתל-אביב, האלמוני הגיבור

 כשתינוקה הריקה, בדירה הצעירה אשד,
 ״האם השאלה: על ד,ריצפה. על זוחל
 הצעתו את קיבלת שלא על מצטערת אינך

 ביקש שהוא כפי לחילופי-זוגות, יגאל של
 אותה מקבלת היית האם לטענתך? ממך,
?״ היום

 רוצה לא ״אני :עמוק בכאב משיבה היא
 לדבר רוצה לא כבר אני עליו. לדבר
. 29 ______בכלל.״ עליו

 לפנות-בוקר. שתיים היתה שעה ך*
 הדלתות שנתה. את נמה פתח-תיקווד, 1 (

 ובריח, מנעול על סגורים היו והחלונות
 לא חתול אפילו מוחלט. היד, והחושך
ניראה.

 שברחוב 2 מיספר הבית מחצר לפתע
 צעירה, אשד, הרחוב אל זינקה צד,״ל,
 והחלה לגופה, וחולצה תחתונים כשרק
ש נמוך־קומד״ שחרחר גבר אחר רודפת
קודם־לכן. ספורות דקות ממיטתה נמלט

 לאחר בני-הזוג שני שהגישו בתצהירים
 גירסות שתי גוללו לביח־המישפט, מכן

שהו העניינים, השתלשלות לגבי שונות
באישון־לילה. מוזרה רדיפה לאותה בילה

דרישה_______
לחילופי־זוגות

 נווה, יגאל גירסתו־שלו את ולד *
 באותו שנרדף הגבר בצד,״ל, סרן ^

המ לבית־המישפט שהגיש בתצהיר לילה.
 עורך-ד,דין באמצעות בתל־אביב, חוזי
 למיטה נכנסתי ״אני סיפר: מרחבי, יואב

ש כפי התנהגתי אז עד ביד. עיתון עם
 פשוט למופת. כבעל — בספרים כתוב

בערב. עיתון, לקרוא למיטה נכנסתי
ש צעקה (אשתו), אסתר היא, ״אבל

 היא בה. -ולא בעיתון, רק מתעניין אני
 :לצעוק והתחילה החלונות את פתחה

 ואז אותי!׳ הורג הוא משוגע! ,הומו!
אח רדפה היא הבית. מן לברוח נאלצתי

 לבושה כשהיא לפנות־בוקר, בשתיים רי,
בלבד.״ ותחתונים בחולצה

 הסרן, של 21,־ד בת אשתו נווה, לאסתר
 שתיארה כפי הפרשה, לגבי שונה גירסה
״נודע :אסתר סיפרה משלה. בתצהיר אותה

 לה נאמר איתו. לדבר וביקשה בעלה של
כ אך בחדר-האוכל, ונמצא תורן, שהוא
 לא איתו, לשוחח כדי למחנה, הגיעה אשר

 רק למחנח חזר הוא שם. אותו מצאה
אחדות. שעות כעבור

 יגאל סיפר סצינה,״ לי עשתה ״אסתר
וקר שלי, לחדר-ד,עבודה פרצה ״היא נווה.

 רכב עם הביתה אותה לקחתי מיסמכים. עה
 ל- שאסור הוראות־חירום אז והיו חירום,

המחנה.״ את לעזוב קצין־תורן
 גט וביקש הרבני, לבית־הדין פנה הסרן
 את לאשר מיהרו לא הדיינים אך מאשתו.
 לשמוע ביקשו הם לכל ראשית בקשתו.
 בני-הזוג, שני בין יחסי-המין על פרטים

 תבע בעלה כי האשד, של טענתה לאור
 טען בתגובה חילופי-זוגות. לקיים ממנה
 יחסי-מין לקיים הסכימה אשתו כי יגאל
 שעסקו זוגות, של קבוצה בנוכחות איתו

בפומבי. באהבה הם גם
רו־ פנה זה, לשלב הדיון הגיע כאשר  עו

 לבית־ הבעל, את המייצג מרחבי, הדיו
 יגאל של בשמו וביקש המחוזי, ד,מישפט

הפ את אשתו של מבקשתה למחוק נווה
ב חילופי-זוגות, לאותם הנוגעים רטים
 ופוגעים שקר, הם אלה שסיפורים טענה

בו.
 מוסיף והסרן ניתנה, לא עדיין ההחלטה

 שעבר בשבוע הצעירה. אשתו עם להתדיין
 והוסכם לדמי־המזונות, ביחס פשרה הושגה

לחודש. ל״י 1000 בגובה זמני סכום על
 שונות. בחזיתות הקרב, נמשך בינתיים

 על ידו את החוק שם האשד, לבקשת
 על עיקול הוטל הסרן. של חשבון־הבנק

 בני- של המשותפים חפציהם ועל הרכוש,
הזוג.

 בעלה. נגד כבדות האשמות מעלה אסתר
שו בתירוצים לביתו, לבוא ממעיט ״הוא
 חיי- לחיות הפסיק ״הוא אומרת. היא נים,״

 שבועות בבית לישון בא לא הוא אישות.
 הוא בכלל. בא לא הוא אחר־כך שלמים.

חדר.״ ושכר בחורה, עם יוצא
 הגיב יותר,״ איתד, לחיות יכול ״אינני

 בשקט חי אני ושם דירה, ״שכרתי יגאל.
 למסור לא מעדיף אני אך ובשלווה.
כתובת.״

 אמרה מעשיו," על לבעלי ״כשהערתי
ובא במכות הגיב ״הוא במרירות, אסתר

 עם אצא אני שגם לו איכפת לא לימות.
 עם זאת עושה שהוא כפי אחרים׳ גברים
זרות.״ נשים

 עורכי-הדין נווה, אסתר של פרקליטיה
הד דבירי, ואברהם בד-שילטון מנשה
 הצעירה האשה כי בביודהמישפט גישו

 המודרני הסרן לה הציע כאשר נדהמה,
 ברוח השקפותיו מיטב לפי חילופי-זוגות,

בעיותיהם. לפיתרון כדרך התקופה,
 ״שקד הקצין. טען !״ ? ״חילופי-זוגות

 רעיון לא זה מספרת שהיא מה כל !וכזב
 למשוך כדי אחרים, של אלא שלה,

בעיתונות.״ וכותרות תשומת-לב
 טענה לבית־המישפט שהגישה בתביעה

 העובד סרן שהוא בעלה, כי נווה אסתר
 2500 מרוויח בצד,״ל, רב־סרן של תקן על

בהתאם. מזונות ודרשה לחודש, נטו לירות
 בית-המישפט בפני גולל מצידו, יגאל,

 אשתו, לו גורמת שהיתר, הסבל קורות את
הוא שבו הצבאי למחנה לפרוץ נהגה כאשר

 יגאל בצה״ל הסרן של רעייתו ,21 ה־ בת נווה (אתי) אסתרחסון אשת
 על־ידי נשמרת המכונית), מאחורי שמאל, מצד (בתמונה נווה

 בקשה והגיש אחרת דירה שכר הצעירה של שבעלה אחרי הצלם. לעבר המזנקת אמה,
בתל-אביב. האלמוני הגיבור ברח׳ אמה, אצל תינוקה עם להתגורר אסתר עברה נגדה׳ לגט

1|1 1 ל3  דבי־ אברהם עו״ד 0,|
 מעורכי־ אחד רי, ״ ״ ״י י י■ י י

 בהליכים נווה אסתר את המייצגים הדין
נווה. יגאל סרן בעלה, נגד המישפסייס

 נשים עם לבלות לצאת נוהג שבעלי לי
 ומוציא ובתי-מלון, במועדוני-לילה זרות

 ומירצו.״ כספו מיטב את עליהן
 ,1972 בנובמבר 30ב־ התחתן נווה הזוג

אבל בנם. להם נולד 1974 אוגוסט ובחודש
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