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 בית- לכותלי מחוץ האבהות עניין את
 ל- מתכחש והוא בסירוב, נתקלו המישפט,
 שבה אחי, עם שקיים בשיחה אבהותו.

 יגיע העניין שאם הודיע באבהותו, הודה
 לאבהותו.״ יתכחש לבית־המישפט,

 סיפורה את המגולל תביעה כתביה בסיום
 כ־ בעובר להכיר תובעת היא הדיילת, של

 שבית- ומבקשת הקברניט, של ביוצא־חלציו
 זכותה שמירת תוך כך, על יכריז המישפט

מזונות. תשלום לבקש
■ ! ■ ! ■

הקבר־ הגיש שאותו כתכ״ההגנה,
 מזו שונה תמונה מצטיירת הבכיר, ניט

 את מכחיש הקברניט הדיילת. גירסת של
ה לטענת ביניהם, שהיו קישרי־האהבה

 זו את זו הכירו שהמישפחות וטוען דיילת,
הקש את מכחיש הוא שכנות. יחסי בגלל
 עם נפגש אומנם כי וטוען בניו־יורק, רים

 העברת לצורך זה היה אך לעיתים, הדיילת
 להביא הדיילת הורי ממנו שביקשו חבילות

 פרי שהינם סיפורי־בדים הם ״אלה לה.
 היא ובהם המישפט, לצורכי ונולדו דימיונה

 בינינו היו שלא ויחסים רקע לצייר מנסה
 יחס כלפיה לי ״היה טוען. הוא מעולם,״

 אולם בארצות־הברית, שהותה בעת אוהד
 ידוע אינטימיים. קשרים כל בינינו היו לא
 היו ואחרי־כן, כן לפני עת, באותה כי לי
 בכירים קצינים עם אינטימיים קשרים לה

 ואני אחרים, אנשים ועם בחיל־האוויר מאד
איתה. ושוחחתי לה יעצתי איש־סודה, הייתי
 בינינו התפתחו לישראל שובה לאחר ״רק
הס הזמן במרוצת אך אינטימיים, קשרים

 בקשרים עימד, בילעדי אינני כי לי תבר
 החלה לדיילת־אוויר, שהפכה אחרי אלה.
 לטיסותי לעבור לבקש אחרי, לרדוף היא

נוצ הזמן במשך במחיצתי. להיות על־מנת
קש בינינו, אינטימיים קשרים כאמור, רו,

 אלא רבות פעמים לנתקם ,שניסיתי רים
 ובניסיונות־התאב- התאבדות באיומי שהיא;

להת שנמשיך ממני סחטה בפועל, דות
ראות;

 הידידה של בביתה איתה נפגשתי אומנם
 כדי היה זה אך ברמת־גן, אריאלי שולמית
 לנתק ניסיתי שבה בתקופה איתה לשוחח

תקי חיי־מישפחה ניהלתי איחה. קשרי את
ה בעלת היא מי כשגיליתי העת. כל, נים

 הדיילת על להשפיע ממנה ביקשתי דירה,
 קיימתי לא וכלל אחרי, לרדוף שתפסיק

 לפגישות הוזעקתי יחסי־אישות. שם איתה
 לא אם תתאבד שהיא איומים על-ידי איתר,

אופיע.
 כפי שם חיינו לא דירתה את כשקנתה

 דירה, באותה הופעתי ואם מתארת, שהיא
ש חבילה לה הבאתי כאשר זה היה הרי

 שהיא אופניים וכן להעביר, התבקשתי
עבורי. הביאה

בפגי יחסי־אישות איתה קיימתי אומנם
 שנת בסוף נפסק זה אולם בחו״ל, שות
 לטיול- יחד יצאנו ואני אשתי כאשר ,1975

 על לאשתי סיפרתי בטיול בדרום־אמריקה.
 לעמוד ולא להשתחרר על־מנת הפרשה,

 שלום־הבית לגבי ובאיומים בלחץ יותר
 בהבנה, הפרשה את קיבלה אשתי שלי.

 עם אינטימי קשר כל ניתקתי ואילך ומכאן
הדיילת.

לקישרי־ידידות נכון שאני לה הסברתי

בפני טענה ״היא
 החיה שהיא

זונת־צמותד

 שררו ומאז יחסי-אישות, לשום ולא נאותים
ל נוהגת כשהיא קורקטיים, יחסים בינינו

 להינשא תוכניתה ועל מחזריה על לי ספר
אורגון.״ ממדינת עשיר לאמריקאי

■ ! 1■ ■
 ה- מכחיש ההגנה כתב־ המשך ף*
 המשותפת הנסיעה תיכנון את קברניט ^

מס הוא המשותף הטיול ואת ליוהנסבורג,
 הוא ציוותי־האוויר. של מקובל כנוהג ביר

 המשותפים והביקור הטיול את גם מכחיש
 של בביתה היחסים קיום ואת בדיסנילנד

הת לא מעולם כי וטוען מירמנסקי, שרה
 לא־ יחסים על התובעת הדיילת לפני לונן

 ״אחרי לדבריו, אשתו. לבין בינו תקינים
ה כליל הופסקו החדשה, לדירתה שעברה

 ידידותיים והפכו בינינו, האינטימיים יחסים
מספר: והוא ואבהיים.״

 על פעמים כמה לעלות ניסתה ״היא
האינטי היחסים אך אתי, משותפות טיסות

 שנת בתחילת כאמור, הופסקו, בינינו מיים
 קשריה על לי סיפרה היא מאז החל .1976

 עם בשכיבה קלות־דעתה על גברים, עם
 תפיסת אליהן, שהלכה מסיבות על גברים,

 טענה היא הנהגים. עם ושכיבה טרמפים
זונת־צמרת. תהיה שהיא בפני

 צוות־אוויר, אנשי עם יחסים קיימה היא
 בתקופה מסויים איש־צוות עם ובמייוחד

 לאור להריון. נכנסה טענתה, לפי שבה,
 לפסיכיאטר לפנות לה יעצתי הידרדרותה

טיפול.״ לקבל כדי
ה היחסים פירטי את מכחיש הקברניט
 אך למונטריאול, בדרך בפאריס, אינטימיים

 את המשותפים. ובארוחה בבילוי מודה
 בכך, מסביר הוא מחדרו הטלפונית השיחה
וב לחדרו, הדיילת נכנסה הארוחה שלפני

 הידידה, הדיילת צילצלה רגע באותו דיוק
 הקברניט טוען שלגביה מירמנסקי, שרה

 קברניט עם ממושך רומן .מנהלת היא כי
 אף נשוי במערכת), שמור (שמו באל־על

 שעשתה ונרגזת מתוסכלת אשד, והיא הוא,
שפלה. במזימה חברתה עם אחת יד

 במונטריאול, היחסים קיום עניין את גם
•הקבר מכחיש אמצעי־מניעה, נקיטת ללא
 מגבר בהריון שהיא לי סיפרה ״היא ניט.

 טוען, הוא לגלות,״ רצתה לא זהותו שאת
 היא לעשות. מה בי להיוועץ ״וביקשה
 אין ולכן יהודי אינו שהגבר לי הסבירה
 לבצע לה הצעתי ואני נישואין, אפשרות

 ידידתה, לחדר צילצלה אז בדיוק הפלה.
 שיחה, באותה התבקשתי, מרמינסקי. שרה

 לא ההריון. דבר את בסוד לשמור אף
סיפרה. שהיא כפי באבהותי, הודיתי

ו אלי צילצלה היא ספטמבר בחודש
 שהיא לי סיפרה היא אתי. לשוחח ביקשה

 זה על ,מתוקה׳ נקמה בי לנקום מתכוונת
 שלש אירגנה אף והיא אותה, שזנחתי
 פארים־מונטריאול, לטיסה שיעברו דיילות

 לקיום — כביכול — עדות להיות כדי
 והיא אבהות, להוכיח על־מנת בינינו הקשר

 נדהמתי טיסה. לאותה שאוצב דאגה אף
 לי הודיעה שהיא ומזה השפלה, מהעלילה
 להוכחת עדויות תשיג ואף אותי שתטריד
ההריון. בדבר גירסתה

 על והתנצלה צילצלה היא לאחר־מכן
 שבכוונתה והודיעה התנהגותה, ועל איומיה
ה את עמי תנתק היא וכי הפלה. לבצע

ו שפלה כה להיות רוצה ואינה קשרים,
מאוחר אולם עלילות־שווא. עלי להעליל

 שהיא לי והודיעה ־שוב, התקשרה היא יותר
 הפיצה וכבר המקורית, לתוכניתה חוזרת

שייוולד. הילד אבי הוא שאני ידידיה בין
■ ■ ■

 ל- וביקשני אלי פנה אומנם חיה ^
*>  רק לדעתו כי הפלה, לבצע שכנעה //

 לה אין שכן אותה, לשכנע יכול אני
הסכמ ידידיה. עם או מישפחתה עם קשרים

 בטענה סירבה היא אך איתה, לשוחח תי
להריונה.״ מתקדם בחודש כבר שהיא

יחסים, איחה ״קיימתי
 דא מעורם או

באבהות׳ הודיתי

 השתלשלות כל את גם מכחיש הקברניט
 הצה־ את פגישה, אותה אחרי המאורעות

 יחסי- קיום המשך את שלו, רות־האהבה
ה סיפור ואת ההריון תקופת תוך האישות
 טוען הוא הדיילת. של הוריה עם פגישה

 בעזרת עלילה נגדו שנרקמת משנוכח כי
 להתערב שלא החליט הדיילת, של חברותיה

לו. נוגעת שאינה בפרשה יותר
 הקברניט מכחיש שבו כתב־ההגנה, בסיום

 : השאר בין מציין הוא העובר, אבי הוא כי
 עם ששכבה קלילה, קלת־דעת, אשה ״היא

 מתוך בא לי הריונה וייחום רבים, גברים
מוס חוסר זדון, מחשבת חולנית, נקמה
ה ובמישפחתי בי להתנקם ורצונה ריות,
ש בבדיקת־דם ילדים.״ ושלושה אשד. מונה

בינ שנולדה ולתינוקה, לקברניט נערכה
 ל- שהוגשה מומחה, של בחוות־הדעת תיים,

 הבדיקה תוצאות ״לפי :נאמר בית־המישפט,
 הקברניט של הדם סוג בין אי־התאמה אין

 בדיקות לפי הילדה. של הדם סוג לבין
 שה- אפשרות לשלול ניתן לא הדם, סוגי

הילדה.״ של אביר, חינו קברניט
 הוא הקברניט אם יפסוק בית־המישפט

 של סיפורה כל שמא או הילדה, אבי אכן
עלילה. הוא הדיילת

ספורט
)41 מעמוד (המשך

להפ ■שלא כדי הכל ועושים אותו, זיקים
 הכספית התמיכה כאן. הפעילות את סיק

 לספורט מההתאחדות השאר, בין באה,
הספורט• ומרשות
ר ת ו המ ממשיך ״אולם,״ מלכעדט. י

 העיקרית. הבעייה לא ״זו הוותיק, אמן
לע באים לא פשוט שאנשים היא הבעייה

לע יבואו שאנשים ככל זה. בספורט סוק
 הוא כך הזה, בספורט ויותר יותר סוק

מוש הצעירים שאת נראה יותר. יתקדם
ה למרות זאת, והכדורגל. הכדורסל כים

 יותר הרבה הוא זה ספורט הפיסי. מאמץ
ולכדורסל.״ לכדורגל בהשוואה אקטיבי

 גמישות, הרבה מחייב הזה ״הספורט
 וכוח עמוד־השדרה, של מירבית אלסטיות

 הייתי כללית, ובגב. ברגליים בלתי־רגיל
 ספורט זהו כבדה. באתלטיקה אותו מגדיר

 יותר לראות רוצה והייתי הרפתקני, די
 לחתור בו. משתתפים וצעירות צעירים
 גם ״זה מורים, מסיים בירקון,״ בבוקר
בכדור.״ מלבעוט מרתק יותר

כדורגל
ז11ו13ה על -ד3רו3

 ,24ו־ 21 פרופיל בעלי ״לכדורגליים
 נפשיים, סעיפים ביגלל מצד,״ל ששוחררו

 הבאה.״ בעונה להופיע ניתן לא
 דב הדוקטור גילה שאותם אלה, דברים

 הרפואית הוועדה כראש המשמש עצמון,
לפ עלולים ההתאחדות-לכדורגל, שליד

הישראלי בכדורגל קבוצות במיספר גוע
 שבשורו־ — הגבוהות בליגות כולל —

 מ־ שהשתחררו כדורגלנים מופיעים תיהן
כאלה. סעיפים ביגלל צה״ל

 קצין- שהיה מי עצמון, דב הדוקטור
 בדיון הדברים את גילה צה״ל, של רפואה
 ויני במכון האחרון. החמישי ביום שנערך

 ההת־ שאירגנה יום־עיון במיסגרת גייט,
אחדות־לכדורגל.

 שב- סוד זה אין תאושר. ההצעה
ה הכדורגל בעולם לא־מעטים דורגלנים

בנב ■שהופיעו כאלה אפילו — ישראלי
 בצה״ל, כלל שירתו לא — ישראל חרת
הפסיכיאט לפני עצמם את שהציגו אחרי

נפשית. מבחינה כמעדרערים הצבאיים רים
 בשיתוף עצמון, הדוקטור של הצעתו

ספורטיבית לרפואה המכון רופאי שני עם
תאו — ארז וויקטור רוסנובסקי מרק —

ר, ההת מזכירות על־ידי לוודאי, קרוב ש
אס שנים לפני שכבר לכדורגל, אחדות

 21 הפרופילים בעלי כדורגלנים על רה
הל הנבחרת בהופעות חלק ליטול 24ו־

ישראל. של אומית
 קלד־ רוני הכדורגלן מהווה לכך דוגמה

 ממנו מנעה שההתאחדות־לכדורגל רון,
ה בשל הנבחרת בשירות להופיע 'בעבר

נמוך. צבאי פרופיל לו שהיה עובדה
 כרטיס־ את לחדש שיבקש כדורגלן

 יחוייב הבאה, העונה לקראת שלו השחקן
 פיג־ את ההתאחדות־לכדורגל לפני להציג

־שלו. קס־המילואים
 עצמון דב הדוקטור של דבריו מתוך
פרו בעלי כדורגלנים על שגם מתברר,

ההת תקשה נפשיים, סעיפים עם ,56 פיל
בעו פעילותם את לחדש לכדורגל אחדות

הבאה. נה
 פרופיל בעל כדורגלן ירוויח. צה״ל

 לפנות יצטרך נפשי, בסעיף שמקורו נמוך
 תמליץ שזו כדי בצה״ל, רפואית לוועדה
 לדוקטור הצבאי. הפרופיל את לו ותעלה
 שיבק־שו כדורגלנים כי הובטח, עצמון
 מיידי זימון יקבלו רפואית לוועדה זימון
 כרטים־השח־ את לחדש להספיק כדי כזה,

 את להחמיץ לא כך ועל-ידי שלהם קן
הבאה. העונה של הראשונים המישחקים

ה רופאי שני על־ידי יעשה המיון
 רוסנובסקי ספורטיבית, לרפואה מניו
 הקפאת על להמליץ יידרשו אשר וארז,

 להעלאת עד הכדורגלנים של פעילותם
 הנמנע מן לא שלהם. הצבאי הפרופיל

 שונים, לחצים יופעלו הרויפאים שני שעל
 מופיעים שבשורותיהן ידי־קבוצות על

בצה״ל. ־שירתו שלא כדורגלנים
 הסביר עצמון שהדוקטור לציין, מעניין

פסיכיאט ״גם :הבאים בדברים זה צעד
כדו ־שאותם טענו, שוחחתי שעימם רים

 אלה הם נפשיים, סעיפים בעלי רגלנים
 לליבוי וגורמים במיגרשים המשתוללים

ירוויח. צה״ל — בטוח אחד דבר יצרים.״
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