לעיתים היו התלונות של הח״נ עצמו
כנגד אשתו .״היא לא נותנת לי להכנס
הביתה,״ היה מסביר לשוטרים.
המישטרה היתר .מנסה לסיים את ה־
סיכסוך היומי בין בני־הזוג בדרכי נועם.
גם כאשר הופיעה מירד ,נוף בתחנת-
מישטרה כאשר פיה זב דם ,וסימנים
כחולים על פניה ,וכשהיא מאשימה את
בעלה חבר־הכנסת בחבלה ,היו השוטרים
מושכים בכתפיהם ואומרים :״מה אנחנו
יכולים לעשות ו יש לו חסינות .אנחנו
לא יכולים לעזור לך.״
ביום החמישי לפני שבוע היו השכנים
המתגוררים בשדרות בן־ציון עדים להת
פתחות במילחמה המישפחתית .נוף נראה
כשהוא מעמיס על מכונית הסובארו ה 
אדומה שלו חפצים מהבית ,ביניהם תמונות
יקרות ערך ,כאשר המטפלת בביתה של
מירה ,לידיה אברג׳יל ,צועקת על חבר
בית־המחוקקים באמצע הרחוב  :״רוצח,
פושע ,גנב ,הומוסקסואל .תתבייש לך.
אתה מנצל את חסינותו כחבר־כנסת כדי
להרביץ לאשר ,ולגנוב ממנה דברים.״ נוף
אשר יצר הפירסום הקיצוני שלו והופעותיו
כזמר גרמו לכך שפניו יהיו מוכרים ל־
עוברי־אורח ,לא הגיב ,אלא מיהר להסתיר
פניו בידיו ,ולהסתלק מהמקום.
הקרע בין חבר־הכנסת לאשתו העיתו 
נאית חל כבר לפני זמן רב .מירה,
שהביאה נדוניה רצינית כאשר נישאה,
לא היתד ,מוכנה להמשיך ולחיות עם חבר־
הכנסת :״פחדתי מפני בעלי ,מפני ,אלי
מותו ,מפני מופרעותו ובגלל הטיפול ה 
פסיכיאטרי שהוא מקבל,״ אמרה נוף באחת
מתלונותיה.
אולם עקיבא נוף ביקש מחיר יקר עבור
החופש שהוא מוכן לתת לאשתו .״לא
מספיק שהוא גנב ממני כחצי מיליון
לירות במניות ,שבתחילת נישואינו הוא
הצליח להוציא ממני במירמה ,גם הכנסתי
לחשבון הבנק שלנו כחצי מיליון לירות
נוספות כדי שאוכל לנהל משק־בית .הוא
כמעט לא נתן לי כסף,״ סיפרה מירה נוף,
״עכשיו הוא גם רוצה חצי מהדירה ,שהיתה
שלי עוד• לפני שהכרנו .הוא עצמו מעריך
את שווי הדירה בכשמונה מיליון לירות
ורוצה ארבעה .הוא אומר שהבטחתי לו
חצי מהדירה כאשר הכרנו ,אבל זה שקר
וכזב .הוא גם רוצה חצי מקרן נאמנות
שיש בה כארבעה מיליוני לירות שיש לי
בארצות־הברית .את הכסף הזה קיבלתי
עוד מבעלי הקודם.״
עקיבא נוף החליט לשבור את אשתו.
השיטה הראשונה היתר ,המכות .הוא גרם
לה חבלות גופניות במכות נמרצות במשך
השבועות האחרונים .על כך יש למידה
אישורים רפואיים .באחד ד,מיקרים הוא
אף־נשך אותה בידה ,ומירה נאלצה לקבל
זריקות אנטי־טטנום .אולם לנוף היו שיטות
נוספות כדי ״לשגע״ את מירה .אחת מהן
היתד ,האיומים .בין האיומים שהשמיע
כלפיה היו :״אני אאשפז אותך בבית-
משוגעים .את לא תראי יותר את הילדים
שלך.״
אולם מה שהטריד ,יותר מכל ,את
מירד ,היו גיחותיו של עקיבא נוף לביתה,
גיחות שמהן היה יוצא עם שלל רב .סיפרה
מירד : ,״הוא לקח ממני כמעט הכל .ממש
רוקן את הבית .היו לי יצירות אמנות
של הציירים משה גבעתי ,לוי ותמונה יקרה
מווינה בשוד של עשרות אלפי לירות.
עקיבא בא ,היכר ,אותי ולקח אותם .הוא
לקח את התכשיטים שלי ,שאני מעריכד
אותם בכ־ 20אלף לירות ,לקח כ־100
ספרים שאני הבאתי הביתה ,יותר מ־60
תקליטים ,תנור חשמלי ,רשמקול ,פטיפון
ומערכת של כלי כסף תוצרת ג׳נסן ,שכל
חתיכה מהם שווה יותר מ־ 2000לירות.״

שיטות התעללות
______ מקוריות

ו׳

ך מתברר כי עקיבא נוף החליט
שלא לעשות את עבודת הרקת הבית
בעצמו .מדי פעם היה מביא אנשים אחרים
שיעזרו לו .פעמים אחדות הביא• את אחיו,
המבוגר ממנו בשמונה שנים ,גרשון אצי
בעוני ,מורה למוסיקה וחבר מקהלות רינת
ורננים .על פי אחת התלונות של מירד,
למישטרה ,היא אסרה על אצבעוני לד,כנם
לדירתה ,אולם הוא דחף אותה בכוח,
ויחד עם עקיבא פרץ בעזרת מברג את
אחד מארונות הדירה ,שאותם נעלה מירה
קודם לכן ,כדי שתוכנם לא יפול שלל ליצר
החמדנות של הח״ב .יחד רוקנו שני ה 
אחים את הארון.
אצבעוני לא היה היחידי שבא לעזרתו
של נוף .באחת הפעמים הביא עימו את
המזכירה הראשית של התנועה הדמוק-

של מ׳ הספרם?

בין הדברים שלקח עקיבא נוף מהבית היו
גס כ־ססו ספרים יקרים שלטענת מירה שייכים
לה .בתמונה נראה נוף ,בתוך הדירה ,לוקח ערימת ספרים שהוריד אחר־כך למכוניתו.

רטית ,התנועה שמטעמה יושב נוף ב 
כנסת ,יחד עם ייגאל ידין ושמואל תמיר,
עליזה מסילתי.
מסילתי מכירה את נוף תקופה ארוכה,
עוד כשהיתה מזכירתו של שר־המישפטים,
שמואל תמיר ,כאשר היה מנהיג המרכז
החופשי .באחרונה התפרסמה מסילתי כאשר
התפוצצה הפרשה שבה עזרה לעקיבא נוף
להשיג במירמה תעודת סטודנט ,כאשר
היא לא היה כלל סטודנט .בחודשים האח 
רונים החליט נוף כי עליו להיראות בציבור
עד כמה שיותר עם נשים ,כדי למנוע
רינונים .מסילתי היא אחת הנשים שעימן
מופיע נוף בציבור.
בשבוע שעבר הופיעה מסילתי יחד עם
נוף בבית שבשדרות בן־ציון .מירד ,אסרה
עליה לד,כנס לדירה ,אולם נוף משך
אותה פנימה בכוח .כאשר החל נוף אורז
חפצים שלא היו שייכים לו ,שלפה מירד,
מצלמה ,כדי שתהיינה לה עדויות לגניבה.
נוף התנפל עליה במגמה לקחת ממנה את
הפילם .דווקא באותו הרגע שמחה מירד,
על כך שמסילתי היתה במקום :״היא
הרגיעה את עקיבא ואמרה לו שזה לא
יפה להרביץ לנשים .אם היא לא היתר,
שם הוא היה הורג אותי.״
גוף מצא לו שתי שיטות נוספות כדי
להתעלל באשתו .הוא היה מחייג אל
הטלפון שבביתם מטלפון אחר ,ומשאיר
את הקו פתוח למשך שעות וימים .הוא
ידע כי הטלפון הוא כלי עבודה הכרחי
של עיתונאית ,השיטה האחרת שלו היא
לקחת דברים אישיים השייכים לה ,אשר
כל אשד ,צריכה אותם או לנעול חפצים
אישיים שלה בארונות שלהם לא היה
למירה מפתח.
באחת הפעמים לקח נוף את גרבי־הצמר
של מירד״ כשהוא טוען שהם שלו ,פעם
אחרת נעל בארון את התחתונים שלה
כשהוא לוקח עימו את המפתח לישיבת
הכנסת ,שאליה לא יכולה מירד ,להגיע.

הבקשות
שלא נעגו

המיפלגה מתערבת

העובדה ששר־המישפטיס הוא ידידו של
נוף ,אינה היחידה בעוכריה של מיר1ז,
כל מנגנון המיפלגה של תמיר־נוף עומד מולה .בתמונה למטה ,נוף באחד ממסעות הביזה.

** סכת ההתעללויות של חבר-
■י• הכנסת באשתו נמשכת כבר שבועות
ארוכים ונראה כי תימשך עוד זמן רב.
המישטרה ,שאליה פונה מירד ,לעזרה,
אינה יכולה לצאת להגנתה ,אם כי קציני
המישטדה המטפלים בנושא מודים :״מזמן
היינו אוסרים אותו ,אם הוא לא היה חבר-
כנסת ,אבל יש לו חסינות;״
לעקיבא נוף יש חסינות יותר מלכל
חבר־כנסת אחר .נוף ידוע מזה שנים רבות
כנושא כליו האישי של שר־המישפטים,
שמואל תמיר .כאשר נסעה מירה במיוחד
לירושלים ,לביתו של היועץ המישפטי
לממשלה ,הפרופסור יצחק זמיר ,ברחוב
חי״ש  19בבירה ,היא היתד ,צריכה להבין
כי ישועה גדולה לא תצמח לה מתלונתה.
בתלונה פירטה מירד ,עשרות מיקרי
התעללות של בעלה בה ,צירפה מיסמכים
על תלונותיה במישטרה ,עדויות של אנ 
שים ,ביניהם עוברי־אודח הזרים לה ,על
התנכלויותיו ומיסמכים רפואיים רבים .כל
בקשתה מהיועץ המישפטי לממשלה היתד,
להגנד״ שלה זכאי כל אזרח במדינת ישראל
מפני אלימות וגניבה .היא ביקשה שהיועץ
המישפטי לממשלה ידרוש את חסרת חסי 
נותו של עקיבא נוף ,כדי שחמישטרה
תוכל לרסן אותו .למרות שעברו כבר שלו 
שה שבועות מהגשת המיכתב ,לא ביקש
היועץ המישפטי מהכנסת להסיר את חסי 
נות ד,ח״כ המשתולל ,ואף לא טרח לענות
למיכתבה של מירה.
אולם מירד ,פנתה לשני אישים נוספים
בבקשת עזרה — אל יושב־ראש הכנסת,
יצחק שמיר ,ואל יושב־ראש ועדת הכנסת,
יצחק ברמן .גם במיכתביה לשני אישים
אלה פירטה מירד ,את כל הגיהינום שאותו
היא עוברת בגלל בעלה ,חבר-הכנסת,
וביקשה את עזרתם .יושב־ראש הכנסת
לא טרח לענות לה ואילו מזכירתו של
ברמן אישרה לה במיכתב את קבלת
מיכתבה.
מירד ,נוף ,צעירה שהיתה פעם מלכת־
היופי של ישראל ואשר כל חטאה הוא
שנישאה לחבר־כנסת אלים ומושחת נל 
חמת עתה נגד המנגנון האדיר של התנועה
הדמוקרטית ,נגד ההשפעות של ידיד
בעלה ,שר־המישפטים ,שמואל תמיר ,כאשר
כל מי שהיא פונה אליו לעזרה ,מפנה לה
עורף.
אומרת נוף :״כל העניין קשה לי מאוד.
אני מרגישה שאני לבד ,וכי יש אנשים
במדינה הזו שהם מעל לחוק ויכולים ל 
עשות מה שהם רוצים .אבל אולי העונש
הזה מגיע לי מפגי שהייתי כה מטומטמת
כדי להינשא לעקיבא נוף.״
ד *

