
 צוות עיתונים. קורא כל עצמו את
 עורכי־דין בין בירר הזה העולם

 וגירושין, אישות בענייני העוסקים
 יוצאי אינם אלה מקרים כי ומצא
וכלל. כלל דופן

 מדובר אין המקרים בשני אמנם
 אבל ממש, של יחסי־מין בקיום

בתצהי קיימים השקופים הרמזים
הנ מרחובות, צעירה אשה רים.

 מספרת 1972 משנת לבעלה שואה
המבו ״אמו אמו: עם קשריו על

בדי בלילה מסתובבת היתה גרת
 לעיני שקופה, לילה בכתונת רה

 לילה הקטינים. וילדיו (בנה) בעלי
מצא כאשר לפתע התעוררתי אחד

 את מלטפת במיטה חמותי את תי
הבן.״ של העירום גופו

 שינה לא הבן אך התלוננה, האשה
 כדי אמו. עם המוזרים יחסיו את

 האשה מספרת התמונה את להשלים
 יחסי עימה מקיים אינו בעלה כי

תקינים. אישות
 האשה כי הבן אומר בכתב־ההגנה

 המיש־ בהליכי לרעה שימוש עשתה
להו התובעת של נסיונה וכי פט,

 שלא דבר חינו אמו על רע שם ציא
 שקר שהכל מובן לדבריו, יעשה.

 76ה־ בת אמו כי מספר הנתבע גס.
 רב של בתו מאוד, דתית אשה היא

 לעז ובהוצאת ברומניה, מפורסם
חולניות. משום יש עליה כזו

 אחר במקרה לבתוליו. זכות
 ברחובות, הרבני בבית־הדין שהיה

 מבעלה, גט שביקשה אשה, גילתה
בנו כל עם לשכב נוהג הוא כי

יח מקיים היה התביעה בעת תיו.
 ,18ה־ בת הצעירה בתו עם סים

 גט תבעה האשה עיוורת. שהיתה
 של זו התנהגותו בגלל ומזונות
הבעל.

 בד־ מקבל אינו הרבני בית־הדין
 משפחה בני של עדויות רך־כלל
 זה במקרה אך כזו, קירבה בדרגת
 כל את לשמוע בית־הדין הסכים
 האחיות, עלו אחת אחת הבנות.

 על זמן, באותו נשואות כבר שהיו
 ושינאה ובבושת־פנים דוכו־העדים

 קורותיהן. את סיפרו לאב חריפה
הטוני העדה בן האב כי הסתבר
זכות־בכורה לו יש כי השב סאית,

 בת הגיעה וכאשר בנותיו. לבתולי
זכותו. את תובע האב היה לפרקה

לש לו הציע האב של פרקליטו
 ולתת מבוקשה, כל את לאם לם
 היתה שהאלטרנטיבה כיוון גט. לה

 כך ואכן פלילית. תביעה בוודאי
הגבר. עשה

 את המנצל אב של כאלה מקרים
 אינם בנותיו לגבי וכוחו קירבתו

וכנר בישראל, כל-כך נדיר מקרה
 נידון השבוע רק כולו. במיזרח אה

 בתל-אביב, המחוזי בבית״המישפט
 גבר שטרוזמן, אורי השופט על־ידי
בעי על מאסר שנות לשש תימני,

הקטינה. בתו לת
כא התחילו השניים של יחסיהם

 עד ונמשכו ,12 בת היתד, הבת שר
 בת האומללה הבת כאשר היום

 לדעת. עצמה לאבד ניסתה 16,־ד
 זה במישפט הפסיכיאטר של עדותו
מזעזע. אנושי מסמך מהווה

לו כי. לא אפי  מקרים אם תו
מהמיתולו כלקוחים הנראים אלה.

להסב ניתנים עדיין היוונית, גיה
הרי ואנושיים, פסיכולוגיים רים

 על־ידי שסופר האחרון המקרה
 מעבר הוא גירושין לענייני פרקליט

היגיון. לכל
 שנים כחמש לפני קרה המקרה

 במקצועו, נהג הבעל, בתל-אביב.
 זמן אשתו עם יחסי־מין קיים לא
 ילידת בבנק, פקידה האשד״ רב.

 התאהב בעלה כי חשדה הארץ,
 מתנה הוא וכי המישפחה בכלבת

אהבים. איתה
 והציגה מבעלה, גט ביקשה היא

הר בית־הדין בפני ראיותיה את
 התקשר בעלה כי סיפרה היא בני.

של ד,בולדוג לכלבת רגשי באופן
 אותה, ומסרק אותה רוחץ הוא הם.

 מסתגר וגם טוב מכל אותה מאכיל
 כדי ארוכות. לשעות בחדר עימה

 הסיפור כי הפרקליט את לשכנע
 הביאה החולני, דמיונה פרי אינו
 כדי למשרדו, הכלבה את אחד יום

 הדבר פיסית מבחינה כי שיראה
 הי־ הגדולה הכלבה ואמנם אפשרי.

 מגע שאיפשר גוף מיבנה בעלת תה
אדם. עם מיני

וכיום גיסה את קיבלה האשה

 התיו לא היא בשנית. נשואה היא
 חיוודשעשוע לגדל החדש לבעל
תוכי. לא אפילו — בבית

יעוראל3 גר.111רא* פעם
 אי שוחרר לא היום עד

 שעו 48 7ש ממעצר
קר זה השבוע

 מזרחי יצחק עוסק רבות שנים
 שו הטענות כל דירות. צביעת

 הצביז בטיב עסקו כה עד נגדו
 בחי הראשונה בפעם הסיד. ובגווני

 כאן פלילית בתלונה מזרחי נתקל
 גבו של בדירתה במיקצועו, עסק
כץ. בפרדס כהן, לולו

 התלוג! השנה מרס בחודש
 א: עבודתו בעת כי בעלת־הבית,

 בשן תכשיטים מביתה נעלמו לה
 ד,אשיג היא לירות. אלף 100 של
הצבעי. את

 בתחו לחקירה הופיע מזרחי
נחק הוא שהוזמן. כפי המישטרה,

5 בעמוד (המשך

אוסטריה,
 נופים, של ארץ

 תרבות
ויין אהבה

לאוסטריה בואו
היין. בחגיגות ולשמוח להנות
 הכרמים באיזורי כפר בכל

 הבציר חגיגות את התושבים חוגגים
אמיתית, עממית שמחה —

אליה. שמזדמן מי כל הסוחפת
על פרטים

 באוסטריה חופשה בילוי אפשרויות
 הנסיעות סוכני אצל לקבל תוכלו

אוסטריים. אויר נתיבי ובמשרדי
ת ו ג י צ נ ל שרד ״ ת מ האוסטרי התיירו

653535 טל. תל־אביב 12 טרומפלרור רחוב

ם הבינלאומי הידיד 1980 ומעונו אד
נזוכו
הירידים
בישראל

מ7ז עי ב ג

אביב תל התערוכה, גני המזרח, יריד
 לצרכו״ ״מהיצרן מכירה במבצע• מוצרים רבבות
מיום הומה, שוברי פוקס
הביקור: שטות
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הפתיחה
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