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)46 מעמוד (המשך
 מתקופת ולה שנולדו ׳ותמר, אמנון ילדיה,

׳מאיר. של כידועה-בציביר היתד. שבה
מ נעמי זכתה הראשון המי׳שפטי מדיון
 שם- מאיר כי פסק !כית־המישפט תביעה.

 וכי נעמי, ■של ילדיה אמי אומנם הוא טוב
 עיר- ■שבעיקבות אלא בפרנסתם. חייב הוא
 אז טכניים. מטעמים פסק־הדין מוטל עור

 להתחיל שיש אשר העליון השופט ציווה
 להישמע התיק החל כך תהליכים. לדון!בכל

 התל־אבייבי המחוזי השופט בפני מחדש
הגין. עקיבא
ו עור הפתיע המחודש הדיון תחילית עם
 העלה הוא בלתי־שיגרתי. בצעד באר הדין

 כבן ילד שבו, אמנון הקטין את לעדות ,
 הנראה פוני, תיסרוקת ובעל כחוש תשע,

 אובד־ ניראה שאמנון ביוון גילו. מכפי קטן
 השופט אותו הציב השופט, דוכן מול עצות
 פניו. מול ממש כסא על לידו האבהי הנין

רב. עצמי בביטחון אך בשקט, העיד הילד
 אמר ■שלי,״ האבא הוא שם־טוב ״ימא״ר

 על מולו שישב הנתבע, על ׳והצביע הילד
 אבא שהוא בטוח ״אני הנאשמים. ספסל
 אמא עם אחת במיטה ישן שהוא מפני שלי,
עושה כשהייתי מכות לי נותן היה והוא

!

ל,רפ פרקליט
הימישרה וגם אבד הראש

ל ניסה שם־טוב של סניגורו במכנסיים.״
 אך הילד, ■של דבריו מהימנות את ערער
ה השאלות במטר בעקשנות עימד אמנון

 כי מדבריו חזר לא עליו, שניתכו מביכות
 עד וכי אביו, אומנם הוא שם־טויב מאיר
 כאל אליו מתייחס הוא הזה היום עצם
דמי־ ליו ונותן מתיקה דברי לו קונה יבנו,
כים.

 נעמי העדים דוכן על עלתה הבן אחדי
 שם־טוב מאיר של פרקליטו עצמה. שבו

 שניהלה כפרוצה ולהציגה להביכה גיסה !
 בכל הכחישה נעמי מופקר. אוירח־חיים

 ״אומנם בזנות. אי־פעם עסקיה כיי תוקף
 שניהלה יצחק פהימה של ׳בביתה גרתי

 ״אבל לשופט, סיפרה בדירתה,״ בית־בושת
 התערבתי ולא בדירה. נפרד חדר היה לי 1

 מאיר דתית. מימישפחת אני בעיסקה. כלל
אליו.״ מפהימה אותי לקח שם־טוב
 כאילו בבית־המישפט לרמוז ניסו כאשר

 עם יחסיה פרי היא תמיר, השש, בית בתה
גיר־ נעמי דחתה קרפ, יצחק הפרקליט סגן
ה בחודש אז ״הייתי ׳תוקף. בכל זו סה

 שאיננו ודאי ״קרפ טענה. להריון,״ רביעי
 שם־טוב.״ מאייר הוא האבא הילדה. אבי וי

 גיליון את להציג ■נעמי יכלה להגנתה
 התפרסם שבו ,1971 משנית הזה העולם
 שנולדה לפיני עוד קרפ פרשת על וידויה
 לראשונה נעמי גילתה זה בווידוי בתה.

היתד. לקרם נערת־יפיתוי ששימשה בעת כי
להריונה. הרביעי בחודש כיבר

 עתיד שעוד הממושכת, החקירה בתום
לש הגין השופט הציע ׳המשך, לה להיות

 לשם־טוב הציע הוא פשרה. אפשרות קול
 מסויים כספי סכום ולילדיה לנעמי להעניק

 באר עורך-הדין התביעה. את לחסל ובכך ב
 לפני העומדים האנשים ״שני לכך. התנגד
 תכלת,״ שפולה טלית ■בבחינת אינם כבודו
 אי- או מוסריותם ■שאלת לא ״אך אמר,

ה השאלה לדיון. העומדת היא מוסריותם
 אבי הוא שם־טז׳ב מאיר אם היא חשובה

 קביעת יכל קודם דורשים ואנחנו הילדים.
 להיות נוכל לכסף, ׳בנוגע אחר־כך, אבהות.
׳ולהתפשר.״ גמישים
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ל ע פ א וגסה דימיונך את ה ו צ מ  ל
 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור

ה מה תסביר ת  הצעות בו. רואה א
 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות
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