
 ועבד קשה, במחלה אז חלה עופרה
 בשנת בדירה. עימם יחד להתגורר

 לעבור הזוג לבני האב הציע 1971
 חורב, ברחוב בדירתו להתגורר

 המישפחה יותר. מרווחת שהיא
 להתגורר ועברה ההצעה את קיבלה

בדירתו. האב עם יחד
 באביה במסירות טיפלה עופרה

 שבני אחרי כשנה. לפני למותו עד
 חזרה ישעיהו עבר נפרדו, הזוג

 עופ־ ואילו אחוזה, בשכונת לדירה
 האב, בדירת הילדים עם נשארה רה

מותו. לפני שמה על רשם שאותה
 אוכל לקנות

לילדים
עופ הגישה שעבר שבוע ^
 עו־ ,פרקליטה באמצעות רה, ■■•

 תביעה מאירסון, מיכאל רך־הדין
ב השלום לבית־מישפט בעלה נגד

 עופרה דורשת בכתב־התביעה חיפה.
ב הדירה ערך מחצית את לקבל

 שני שם על הרשומה אחוזה, שכונת
 עופרה תובעת לכך נוסף הזוג. בני
מישע לירות אלף 440 של סכום גם

 זה סכום לה מגיע לטענתה, יהו.
ב ישעיהו שעשה השימוש תמורת

׳.71ב־ אותה שעזבו מאז דירה
 במשך עמדה באחוזה הדירה

 הושכרה היא ריקה. השנים מרבית
 קצרות. לתקופות לסירוגין, רק

 בכך בעלה את מאשימה עופרה
 בכוונה, הדירה את השכיר שלא
 כ־ שימוש בה לעשות שיוכל כדי

 הוא נהגו שאליו פגישות״, ״בית
 עופ- ידידותיהם. את להביא וחבריו

 מקרקעין, חוק על מסתמכת רה
 שימוש העושה שותף כי הקובע

 חייב הפרטיים, לצרכיו במקרקעין
 מכיוון לשותפו. ראוי״ ״שכר לשלם
 לבעלות שותפים הזוג בני ששני

 אלף 440 עופרה תובעת הדירה, על
ל שעשה, השימוש תמורת לירות,

 כ״בית־פגי- בדירה בעלה טענתה,
שות״.

 שבכסף כדי התביעה את ״הגשתי
 עבור אוכל לקנות אוכל שאקבל

 ״הגעתי עופרה. טוענת הילדים,״
 מבחינה רק לא מאוד. קשה למצב

חברתית. מבחינה גם — כלכלית

 שנעזבו לנשים מתייחסת החברה
 חוטאות שהן כאילו בעליהן, על־ידי
 את מרגישה אני מוסרית. מבחינה

 אומרים לא אנשים יום. יום זה
איום. דבר זה ברחוב. שלום לי

אפ עוד החברתית הבעיה ״עם
הכל עם לא אבל להתמודד, שר

 עושה שאני למצב הגעתי כלית.
 מוציאה. שאני אגורה לכל חשבון

 התביעה. את להגיש החלטתי לכן
 לא באבי שטיפלתי הזמן במשך

 מתכוונת אני היום לזה. זמן לי היה
לילןי. אוכל להשיג כדי להיאבק,

 אבל לי. שייכת הדירה ״מחצית
נוס זכויות נותן חוק־הגנת־הדייר

 בדירה. בפועל שמתגורר למי פות
 הסיבה זאת חזקה. עליה רוכש הוא

האח החודשים שלושת שבמשך
ה עם שם לישון באה אני רונים

 את לאבד רוצה לא אני ילדים.
 בית־המישפט אחרת שלי. החזקה

לי. שמגיע מה את לי יפסוק לא
 שלי התביעה של השני ״החלק

 במשך עשה שבעלי לשימוש נוגע
 ריקה, כשעמדה בדירה, השנים כל

 אני לכך ההוכחות את ידיעתי. בלא
לבית״המישפט.״ אביא

לא ״אני
פלייבוי״

הד ד בעבר היה ניוטון שעי
 אחרי בצי־הסוחר. ראשון קצין

ב לעבודה התקבל הים את שעזב
 מכובד אדם ״אני דיזנגוף. חברת

ישע טען מכובד,״ תפקיד לי ויש
 אישתי של ההשמצות ״לכל יהו.
 שווא. עלילת זאת שחר. כל אין

 יכולים השכנים דם. של בצע ממש
 בית־פגי־ שום עשיתי שלא להעיד

 אותי מכירים כולם הזה. בבית שות
פלייבוי. לא אני יקר. כאדם

 ולא אישתי את עזבתי ״לא
 לביתי, חזרתי פשוט אותה. נטשתי

 האבא של בבית שהתגוררנו אחרי
 היתר, נאמנה, כאשד, היא, שלה.

 ברחתי לא אחרי. לחזור צריכה
 הדלת. את לה סגרתי ולא ממנה

 באה שהיא כמו לבוא, יכלה היא
הילדים. עם לישון היום

 עתה נמצא הגדול בנה בגן־חובה. לגננת כמסייעת עובדת ,44ה־ בת ניוטון, עופרה
 בתה ואת ו4ה־ בן בנה את. עופרה לוקחת בשבוע פעמים שלוש בצה״ל. חובה בשרות

 זאת עושה היא לטענתה, שלו. והמאהבת בעלה עם יחד אחת בדירה הלילה את ללון עימם ועוברת
הילדים. עבור כסף ללא שנשארה מכיוון זאת עושה והיא הדירה. על שלה החזקה זכויות את להבטיח כדי

המשותפת בדירתם תשתמש
בדמי־השי כחלקה לירות מיליון
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לירות, אלף 440 דורשת עופוןה ידידותיהם, את להביא וחבריו הבעל נהגו שאליו פגישות״,
!״״להד״ם :טוען ניוטון, ישעיהו הבעל, בדירה. הבעל שעשה השימוש עבור ראוי״ כ״שכר

 זה מכל יותר לי שכואב ״מה
 אותם. הורסת פשוט היא הילדים.

ב דואג. לא אני השאר כל לגבי
 להביא תצטרך היא ר,מישפטבית

 לבית- בנוגע להאשמות הוכחות
 שבית־ה־ משוכנע אני הפגישות.

 האמיתי הבסיס את יראה מישפט
 ייצא ושד,צדק שלה, התביעה של

לאור.״
 כתב- הגיש לא עדיין ישעיהו

מהדב וחלק לבית־המישפט, הגנה
 ב־ טענותיו את יהוו שאמר רים

שיגיש. כתב־ההגנה
 עופרה חשה בני־הזוג נפרדו מאז

ש החברתי המילכוד רבה. בדידות
 החדש, מעמדה בשל נקלעה, אליו

 הציק מבעלה, בנפרד החיה כאישה
 מיפגשים בדמות נמצא המוצא לה.

 מיפגשים בודדים. להורים חברתיים
 פעילים, ועד על״ידי מאורגנים אלה
צוותא. חוג נקראים והם

 עזרו החוג במיסגרת ״המיפגשים
 ״אנחנו עופרה. סיפרה מאוד,״ לי

 מישהו של בביתו פעם כל נפגשים
 בתנועת; כמו היא המיסגרת אחר.
 אירועים מארגנים גם אנחנו נוער.

הרבה. מוסיף זה הילדים. עם יחד
 אני אלמן. אב גם הכרתי ״בחוג

 עציץ, לא אני בכך. מתביישת לא
 כיום הוא משלי. חיים יש לי וגם

 ממני. לו שאיכפת היחידי האדם
 הפרשה כל לגבי דואג מאוד הוא

הזאת.
 בכוחות נאבקת שאני יודעת ״אני
מכובד תפקיד יש לשעיר, גדולים.

 כלום. אין לי קשרים. הרבה עם
 בקלות. יוותר לא שהוא יודעת אני
 אוכל על כאן נאבקת אני אבל

 ואלך אוותר לא אני לכן לילדי.
הסוף.״ עד

מי־כסף סכו
ם תרי נס

 לבית־מישפט לתביעה 5וםן ך
מאירסון, עורך־הדין הגיש

 לבית־ עופרה של בשמה תביעה גם
מת זו בתביעה המחוזי. המישפט

ו תקדים, לקבוע מאירסון כוון
מיל 2.5 של סכום מהבעל לדרוש

 חלקה לטענתו שהם לירות, יון
 של המשותף ברכוש עופרה של

 כלל אין לשניים אולם בני־הזוג.
 באחוזה. לדירה פרט משותף, רכוש

חש על זד, בעניין מסתמך מאירסון
 הבעל הרוויח שלפיו שערך, בון

 שהקציב ממה יותר הרבה מעבודתו
 ביחד. שהיו בתקופה למישפחתו,

 סכומי הבעל אגר עורך־הדין לטענת
ב מאשתו. הסתיר שאותם כסף,

ה עתה מתבקש תקדימית תביעה
 אם אלה, בסכומים להתחלק בעל
אשתו. עם קיימים, הם

 בוודאי יעסיקו שהוגשו התביעות
 עד זמן. לאורך בתי־המישפט את
 את לפקוד עופרה ממשיכה אז

 להבטיח כדי אחוזה, בשכונת הבית
 אם להחלטה נוסף זכויותיה. את

 וכמה, מבעלה כסף לעופרה מגיע
 אם גם לפסוק בית־המישפט יצטרך
כבית־פגישות. שימשה הדירה


