
 סיל- באה שלנו, השיחה אחרי שבועיים
 כידידה, אותה קיבלתי הביתה. אלי ביה

 שינתה היא פתאום ודיברנו. בסלון וישבנו
 אורגיות. על לדבר והתחילה הנושא את
 עם ביחד למטה פעם שנכנס הציעה היא

גבר.
 והעסק באורגיה השתתפתי לא מעולם

 אחת פעם לדעת, רציתי אותי. סיקרן הזה
 רציתי מזה יותר אבל זה. מה ולתמיד
 באורגיה להשתתף הרעיון בבעלי. להתנקם

 בעיני. חן מצא בעלי של הפילגש עם יחד
 רציתי אולי זה. את להסביר לי קשה

 כל על לו ולגמול זו, בדרך בו לפגוע
האחרונה. בתקופה לי שעשה מה

 לבזבז שלא הציעה סילביה באו, כשהם
ו התפשטנו למיטה. תיכף ולהיכנס זמן

 דקות כמה כעבור למיטה. כולנו נכנסנו
ל הולכת שהיא בטענה התחמקה, סילביה

 ועוד גיסו בעלי, לחדר פרצו אז שירותים.
 פתאום מכירה. לא אני שאותו שלו, חבר

 יעקוב את להסריט פילים, הגיס, התחיל
 היינו שנינו עימו. שהביא במסרטה ואותי

 ועמדה מהשירותים יצאה סילביר, ערומים.
בפינה.

 שמוליק להסריט, גמר שפילים אחרי
 בידיים אותי תפס הוא להשתולל. התחיל

 הוא ואז מהבית. אותי שיוציא וצעק שלי
 לו עזרה סילביה הגוף. בכל אותי היכה

 הם שם מהבית. החוצה בכוח אותי לדחוף
 כן גם יעקוב, של למכונית אותי הכניסו
 קיבלתי מהמקום. אותי לקח והוא בכוח,

מה הגוף בכל וכתומים כחולים סימנים
ומהדחיפות. מכות

מזימה מראש מתוכננתס
תי ך* ה, יי מ מו קרה. מה הבנתי ולא ה

 תפסתי קצת שהתאוששתי אחרי אבל 1 י
 שמו־ מראש. מתוכננת מזימה היתר. שזאת

 כדי הרכוש, מכל אותי לנשל רצה ליק
 ולהמשיך שלו החובות את להחזיר שיוכל
 שמוליק בעלה. ואת סילביה את לממן
ה לבית־הדין תביעה נגדי להגיש רצה
 גט ולבקש הצילומים, סמך על רבני
שה חשב הוא בו. בוגדת שאני מפני

להש ויחליטו מהצילומים, יתרשמו רבנים
בידיו. הבית כל את איר

 כמוהו. מאין שפל דבר שזה חושבת אני
 של השפעתה תחת שמוליק פעל לדעתי

 והמתכנן. היוזם הגורם היתד, היא סילביה.
 עצמו את גם השפיל שמוליק הזה במעשה

 אני היום לכולנו. בושה וגרם אותי, וגם
ממנו להתגרש :אחד דבר רק רוצה

הכול. את ולשכוח
אן עד ציפי. של סיפורה כ

 התקיפה, על ציפי של התלונה בעיקבות
 זמן כעבור שעות. 48ל־ שמואל נעצר

 לבית־ מזונות תביעת גם ציפי הגישה
ל סיפרה היא בחיפה. המחוזי המישפט

 בא האורגיה, פרשת אחרי כי שופט,
 ולהתאבד. אותה לרצוח ואיים הביתה בעלה

 שמואל על האוסר צו השופט הוציא לכן
לבית. להיכנס

כדון יעקב והידיד מנדל ציפי :בבית־המישפט שהוקרן מהסרט קטעים
ערומים״ היינו ״שנינו
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 הבער את הושיע בנסק־הדין השונט
 איש■ מאיהע הבושה את הנך אורם

ראשונה ממדרגה ציבורית ה בעיי ל
 זו, לדירה הכניסה אסורה מנדל שמואל

ה לגמר ועד 1980 במארס 25מה־ החל
מיטב לפי הנ״ל. המזונות בתיק הליכים

 במיש־ שמסר בעדות בינתיים. נותקו
ל אותתה סילביה כי יעקוב, סיפר טרה

״הבחנ לבית. לחדור מתי ולחבריו שמואל
ב כביכול לשחק התחילה שסילביה תי

ו שהדליקה כך על-ידי שבחדר, מנורה
 כהן. יעקוב העיד האור,״ את כיבתה

 לחדר־ ציפי של בעלה פרץ הזמן ״באותו
 היכרתי.״ שלא בחורים שני עוד עם השינה,
 ששמואל הבחין לא כי סיפר, אף בעדותו

ציפי. את תקפו וסילביה

בסולם,ס
המירפסת דרך

החתונה ביום הזוג
להשתולל״ התחיל שמוליק

 הוא כי בעדותו, סיפר פישמן מ(יליפ
 סולם, בעזרת לבית חדרו ושמואל —
 וביקש אלי בא ״שמואל המירפסת. דרך

 איתו ולהיכנס בשבילו, עד להיות ממני
 חבר עם אשתו את לתפוס כדי הביתה,

 וביקש מסרטה לי שיש ידע הוא שלה.
הסכמתי. סרט. לעשות ממני

 גם ביקש ששמואל בחור, עוד גם ״בא
 בסולם טיפסנו ושמואל אני שיעיד. ממנו

 המירפסת דרך ונכנסנו הביא, ששמוליק
 לחבר הדלת את פתח שמוליק הבית. של

 נכנס הוא וגם משה, לו שקוראים הנוסף,
 לחדר־השינה, נכנסנו שלושתנו פנימה.

 שמוליק של אשתו היתה במיטה, ושם,
 ערומים, היו הם מכיר. לא שאני בחור עם

 לי אמרה לא ציפי לצלם. התחלתי ואני
ו כרית תפסה התיישבה, אבל להפסיק,

הפנים.״ את להסתיר כדי הסתובבה

מ תיכננו כי מודים, וסילביה שמואל
 אולם העירום. סצינת את לצלם ראש

 ציפי. את תקפו כי נמרצות מכחישים הם
ה את שיזמה ציפי זו היתה לדבריהם
 לנסות שכדאי לי אמרה ״היא אורגיה.

 אני אם אותי ושאלה אורגיה, לעשות פעם
״כש זיסקוביץ. סילביה סיפרה מוכנה,״
 האמנתי לא האלה, הדברים את שמעתי
 נחשוב ,אולי, :לה אמרתי אוזני. למשמע

,זה. על
 על לבעלי סיפרתי הביתה ״כשחזרתי

הת ובעלי ציפי, של המוזדך, ההצעה
 החליט שמואל לו. וסיפר לשמואל קשר

 ואני המעשה, בזמן אשתו את לתפוס
 לציפי הודעתי לכן לו. לעזור הסכמתי

ב ובאתי באורגיה להשתתף מוכנה שאני
 שנכנסתי נכון לא זה אבל שקבענו. יום

 לבדם, נכנסו הם בהתחלה. למיטה איתם
 על-ידי להיכנס, לשמואל אותתי אני ואז

האור. של והדלקה כיבוי
שמואל. של מאהבת שאני נכון לא ״זה

 הכל בסך ציפי. של השמצות הכל זה
 גר הוא עכשיו לשמואל. לעזור רציתי

ו בעלי עם יחד בבית, אצלנו לפעמים
__ _____ _ _ איתי.״
 ב־ הדיון הסתיים הראשון~השבוע ביום

 סילביה ושמואל. סילביה של מישפטם
 מיכה החיפאי השלום שופט על-ידי זוכתה

 אך הורשע, שמואל■ ואילו לינדנשטראוס
 חודשים שלושה :קל עונש עליו הוטל
קנס. שקל 500ו־ על־תנאי מאסר

הפר את לינדנשטראום הפך בפסק־דינו
ממד ציבורית לבעיה אישי מאירוע שה

ב ציפי את תקף השופט ראשונה. רגה
 לכך הביאה שבהתנהגותה וקבע חריפות
ו עשתונותיו את איבד שמואל שבעלה

 הרקע את השופט הסביר בכך אותה. תקף
שמואל. על שהטיל הקל לעונש

 של התנהגותה מצדיקה השופט לדעת
 והחבלות המכות את מסויימת במידה ציפי

מנו בפסק־דין בעלה. לה שגרם הגופניות
 מעין החיפאי שופט-השלום נתן היטב סח

 נשותיהם, את להכות לבעלים לגיטימציה
מאהביהן. עם בוגדות אכן הנשים אם

 להנחות מקום אין אם לשקול, יש עתה
 בעל של לתקיפה להתייחם השופטים את

 שהרי התקיפה. מיקרי לשאר כמו נבגד
 אינם ואשה בעל בין מעורערים יחסים
אלימה. תקיפה להצדיק יכולים
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