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 בבחד מעוניין שמא לי רמז ״כשהתובע
פח טובות. ממנו לקבל השבתי לא רות,
 יעשה הוא רצונו יאת אמלא לא שאם דתי

 אחי. בת בנעמי, נזכרתי ולי. לבעלי צרות
 לא בדרכים שהולכת בחורה היתד, היא

ה על אותה להשיג היה אפשר טובות.
 שאני חשבתי לירות. עשרים בשביל טיילת

 200 לה אשלם לתובע, דבר שום אגיד לא
 הסכימה. היא אליו. אותה ואביא לירות
 פגישה לה ׳וסידרתי לידות 100 לה נתתי

 מהמישפחה !מישהו של בבית התובע עם
 רק שם עימו היתר, ׳והיא בטיבעון, שלנו
אחת.״ פעם

 שבאמ־ נערת־הפיתוי שמיתה שבו, נעמי
 התובע, את יצחק מזימה פיתתה צעותה
ל עלתה מישרתו, ואת ראשו את שאיבד

 16 בת כשהיתה .1951ב־ מעיראק ארץ
 גבר זה היה עבורה. חתן הוריד, בחרו

 אהבה לא נעמי אמצעים. בעל ,27 בן
 החתונה. לפני שבוע מהבית ברחה אותו,
דודתה לה הכירה אחר־כך שנה חצי

שבו תובעת
אינטימיות בבעיות דיון

 בעת ג׳ימעה, חורבי בעלה, אחי את פד,ימה
 עבר בעל היה הוא שאפה. בכלא שישב
 הסביסד, נעמי וצעיר. יסד,״תואר אבל פלילי,

 לשלושה חופשה קיבל הוא אי׳תו. להתחתן
נישאו. ׳והם מהכלא ימים

ביל בכלא לבלות !המשיך שהבעל בעת
 נשוי גבר בחברת הצעירה ׳רעייתו תה

 שם־טוב .מאיד זה היד, ד,תיקווה. בשכונת
ו ׳התאהבו, השניים ילדים. לשישה אב

 בבית להתגורר נעמי את לקח ׳אף מאיר
 נעמי נכנסה קצר זמן כעבור בחולון. אמו

 לא שם־טוב של של שמצבו אלא להריון,
הפלה. לממן לה איפשר
ה הריונה בחודשי נמצאת נעמי בעוד

 לטענתה מהכלא. בעלה שוחרר ראשונים
 היא לזנות. להורידה ניסה הוא נעמי, של

בה. זכתה ואף לגט תביעה הגישה סירבה,
 הפיתוי נערת תפקיד את ששיחקה יפעת

 הרביעי בחודש נעמי היתד, דודתה עבור
 שכבה לא כי אז טענה נעמי להריונה.

 ״עשיתי כסף. תמורת הפרקליט סגן עם
 לי אמרה ״היא טענה. דודתי,״ בשביל זאת

המישפחה.״ דם את !להציל מוכרחה שאני
אח מסעירים סיפורים שכמו הפרשה,

 ועלתה צפה משיכתה, בתהומות שקעה רים
 המחוזי בבית־המישפט שבוע לפני מחדש

 מצידו שסו ׳נעמי ניצבה הפעם בתל-אביב.
התובעת. היתד, היא המיתרם. של השני

 עורך־הדין באמצעות ויתר. לא הילד
 אבהות, במישפטי המתמחה באר, אוריד,
 שם- מאיר נגד תביעה שבו נעמי הגישה

ש משכונת־התיקווה, הנשוי פטרונה טוב,
 שני על באבהותו להכיר ביקשה בה
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