
 המפתח את חטפה ׳הצעירה חיילת ^
 שלה. המאהב של מישרדו שולחן מעל י י

 פרצה מתרחש, מה להבין שהספיק לפני
ה את ונעלה המישרד דלת אל בריצה
 מבחוץ. וידוע, מכובד עורך־דין מאהב׳

 שנים, מעשר ביותר ממנה המבוגר המאהב,
 על לדפוק ניסה הוא בפנים. כלוא נשאר
 לשווא. אך לו, שתפתח ולהתחנן הדלת

 שם. היתה לא כבר שלו האהובה החיילת
 אל דרכה את שעה באותה עשתה היא

הכלוא. המאהב של אשתו
 עורו־הדין של והמטופחת הנאה האשה

 החיילת אוזניה. למישמע האמינה לא
 דברים לה סיפרה ביתה דלת על שהתדפקה

 של הפילגש ״אני עמוק. זעזוע לה שגרמו
 ״אני בושה. של שמץ ללא אמרה בעלך,״
 אבל וחצי. שנתיים כבר בעלך עם יוצאת

 לבוא והחלטתי איתו רבתי נגמר. זה היום
 דקות כמה לפני האמת. כל את לך ולספר
ממנו.״ וברחתי שלו במישרד אותו נעלתי

 ,30 כבת שהיא האשד״ חשדה למעשה
 שיצאו הדברים אולם בבעלה. מה זמן מזה
 לא למדי, מכוערת שהיא החיילת, מפי

 האשה נראית לעומתה הגיוניים. נשמעו
ב המתבונן לאדם עולמית. כמלכת־יופי

 לבגוד בחר הבעל כי להאמין קשה שתיהן
 בעלת חיילת עם דווקא נאה, כה באשה
כזה. מראה
 לא הם ספקות, עדיין לאשה היו אם אך

 הבעל הופיע כשעה כעבור רב. זמן נמשכו
 והבין החיילת, את שם ראה כאשר בבית.

 ״זה דבר. הכחיש לא נחשפה, הבגידה כי
 ״יש אשתו. לשאלת הבעל הודה נכון,״

 היא זמן. הרבה כבר קשרים איתד. לי
 שתלך לי ואמרה במישרד, אותי נעלה
 הצלחתי בינינו. היחסים על לך לספר
החלון.״ דרך לצאת
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פרקליט
אפוה

ופילנפו

 בארצות- שהה שהלה בעת ביניבשתיות,
 התברר השיחות של קיומן דבר הברית.
 המשותף לביתם הטלפון חשבון הגיע כאשר

בני־הזוג. של

״קורסס
ם״ מסויי

ע ף* בו ר ש לבית הפרשה הגיעה שעב
 האשה שהגישה בתביעה המישפט. ■
 מבית־המישפט מבקשת היא בעלה, נגד

 על האוסר צו להוציא בתל־אביב המחוזי
המשותפת. לדירתם להיכנס הבעל

 עורך־הדין האשה, של פרקליטה לבקשת
 בן- אריה השופט הוציא הוכמן, בצלאל

 ו/או השמות פירסום את האוסר צו, ארי
 כל ושל והאשה, הבעל של מזהים פרטים
 להעיד. ושעומדים במישפט שהעידו העדים
 הבעל של תמונות לפרסם גם אסר השופט
לזהותם. אפשר שבהן והאשה,
 של עוזרה בעבר היה הנתבע הבעל
 מאוחר רק ידועה. מוניציפאלית אישיות

 שלו המישפטים לימודי את השלים יותר
 עם היחסים כי הסביר הוא מיקצועו. והסב

 של חולשה פרי הם המכוערת הצעירה
והר מתמשכת לפרשה שהתפתחו הרגע,
 חיק אל לשוב מעוניין הוא עתה סנית.
לשלום־בית. איתה ולהגיע אשתו
 שנודעה אחרי האשה. כוונת אינה זו אך

 עתה קשות. נפגעה היא הבגידה, פרשת לה
 בעלה של בסילוקו רק מעוניינת היא

מהבית.
 הוא הפרשה בכל ביותר המפתיע הדבר

 לבין האשה בין ידידות יחסי של התהוותם
 הדרמתית הפגישה מאז הפילגש־לשעבר.

 על החיילת התוודתה שבה השתיים, בין
 הבעל, עם לה שהיתה האהבים פרשת

 חברות הפכו הן להתראות. השתיים המשיכו
 לגרום כדי אחת יד עשו ואף דבר, לכל

 זה לצורך מהבית. הבעל של להוצאתו
שבה בבית־המישפט, עדות החיילת מסרה
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עורך־הדין. עם יחסיה סיפור את גוללה
 אחרת,״ אשה עם להתרועע התחיל ״בעלי

 לימודיה את עתה המשלימה האשה, טוענת
 שהגישה בתצהיר גדול, אקדמי במוסד

 היעדרו- את תירץ ״הוא לבית־המישפט.
 של המאוחרות לשעות עד מהבית, יותיו

 בעבודתו. שקוע שהוא בעובדה הלילה,
 התאמת והדבר מה, זמן מזה בבעלי חשדתי

בנו 2ב־ וחד־משמעית מפתיעה בצורה לי
 כאשר בלילה, 10 בשעה ,1980 במבר

 כי לי וסיפרה בחורה בדירתנו הופיעה
וחצי.״ שנתיים מזה בעלי של חברתו היא

 נוספות האשמות האשד. מעלה בהמשך
 האישיים ליחסים הנוגעות בעלה, נגד

 מכינה אני לימודי ״במיסגרת ביניהם.
 פעמים כמה ניסה בעלי בבית. עבודות

 הניירות את לשים ונאלצתי בעבודתי, לחבל
 ישמיד לא שבעלי כדי בלילה, הכר תחת

אותם.
 וסטר פעמים כמה אותי היכר. ״בעלי

 בנובמבר 1ב־ שבת, ביום לאחרונה לי
 לי וקרא בחוזקה אותי צבט הוא .1980

 אותי ומעליב אותי משפיל בעלי נבלה.
 הוא אותי. מקלל ואף זרים אנשים לפני
 וינקום בי יפגע כי פעמים כמה לי אמר
 ואף נשוא, ללא הוא בבית המתח בי.

 מבוסס חשש לי יש לטיפול. לפנות נאלצתי
 בי יפגע בעלי התביעה לשמיעת עד כי

לרעה.״
ת אשה תר ת ס מ

 ״הקשר בתצהירה. החיילת מספרת ,״1978
 2ל־ עד נמשך לבינו שביני האינטימי
 לתקופה פרט ברציפות, 1980 בנובמבר

 בינינו הפגישות וחצי. חודשים שמונה של
לו. מחוצה אף ולעיתים במישרדו היו

ב כי לו אמרתי בנובמבר 2דד ״ביום
 ושלא עימו, הקשר את להפסיק רצוני
 לבינו, ביני כזד. קשר קיום מצידו יעודד
 את אספר אז הקשר בעידוד ימשיך ובאם

 יופסיק כך ועל־ידי לאשתו, העניין כל
 אכן אם כי לי אמר הוא בינינו. הקשר
האח בין אותי יתייק הוא לאשתו, אספר
 יחסים, עימי לקיים ניסה מכן לאחר רות.

 ללכת יכולה שאני לי אמר ומשסירבתי
עשיתי. וכן לאשתו, ולספר

 הוא למישרדו, שבאתי המיקרים ״באחד
 כשפתח, מכן, ולאחר להיכנס, לי לתת סירב

 בחדר־ מסתתרת 35 כבת אשד. כי התברר
מד,מישרה ברחה מכן ולאחר האמבטיה,

 הגישה הבעל של טענותיו יל,ב *י
 עושה ״הנני נוסף. תצהיר האשה >

 בעלי,״ של לתצהירו בתגובה, זה תצד,יר
 עזר שבעלי נכון זה ״אין האשה. כתבה

 בעלי הנכון. הוא ההיפך אלא בלימודי, לי
 מיני בכל לימודי את לטרפד תמיד ניסה

דרכים.
ללי וחברות חברים אלי באו ״כאשר

 הטלוויזיה את להדליק ינהג הוא מודים,
 הלימודים את אעזוב כי לדרוש רם, בקול

 עיתונים לי אביא האוכל, את לו ואגיש
להוריו. שליחויות מיני כל וכן למיטה

 מרצה, הוא בעלי דיבר שעליו ״הפרופסור
 לפני יום מסויים. קורם אצלו ולמדתי
 שאיני לו ואמרתי אליו ניגשתי הבחינה

 פרצתי מעמד ובאותו לבחינה, לגשת יכולה
 הסברתי ואז מדוע, אותי שאל הוא בבכי.

 הפרעות עקב ללמוד ביכולתי היד. שלא לו
 כחודש אותי. הרגיע הפרופסור בעלי. מצד

 קשה בצורה לחיי בעלי ירד מכן לאחר
 אותי וקילל אותי צבט אותי, חיכה ביותר,

מת שאני חשתי מכך כתוצאה הרף. ללא
 אז שידע היחיד לאדם וטילפנתי מוטטת

 שאצלו הפרופסור לי, שיש הבעיות על
 נוח לי והיה בחו״ל, אז היה הוא למדתי.
בחו״ל. שנמצא אדם עם לשוחח

 רוצה שאני לו אמרתי שיחד, ״באותה
 הוא המישפחתיות. בעיותי עקב להתאבד,

 שלא לו שאבטיח לי ואמר אותי הרגיע
 ימים כמה אחרי נמהר. מעשה כל אעשה

לפניו. והתנצלתי שנית אליו טילפנתי
 רוצה ואינו אותי אוהב אינו כלל ״בעלי

 התייחסותו אחרות, נשים עם קשריו בי.
 כלפי והרוחנית הפיסית אלימותו אלי,

כך.״ על מעידים
 תצהיר גם השני לתצהירה צירפה האשד,

 מאשר זה בתצהיר שלה. הפרופסור מאת
הנוג האשה, דברי את המפורסם הפרופסור

 טילפנה בחו״ל שהותי ״בתקופת אליו. עים
אותה ״שאלתי בתצהיר. נאמר האשד״״ אלי

באמבטיהס
 על־ידי נתמך האשה של צהירה ןץ

 המאהבת־ חברתה, שהגישה תצהיר • י
 כך על בו רומזת היא הבעל. של לשעבר
 נוספות. נשים עם גם יחסים היו שלבעל
ה שנתנה זה, בתצהיר מסתייעת האשד,
 בתביעה לזכות כדי רב, ברצון חיילת

 והפילגש־ האשד, בעלה. נגד שהגישה
 ביחד, המישפטי לדיון הגיעו אף לשעבר

 הבעל בזו. זו משולבות כשזרועותיהן
ושתק. נגדו, ברית שכרתו בשתיים, התבונן
יוני חודש מאז הבעל את מכירה ״אני
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והפילגש הופמן בצלאל ןןודך־הדין פרקליטה האשה,
המאהב את נעלה הפילגש
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השמות פירסום לאיסור השופט החלטת
הפילגש עם התיידדה האשה

 ופוחדת גרושה, היא כי לי סיפר הוא
מבעלך•,־לשעבר.״

 כתב־הגנה לבית־המישפט הגיש הבעל
 שגיא. אדי עורך-הדין פרקליטו, באמצעות

 הבעל אין כתב־ההגנה את המלווה בתצהיר
 הצעירה. עם לו שהיו היחסים את מכחיש

 את נמרצות מכחיש הוא זאת לעומת אך
 התנהגות לו המייחסת אשתו, האשמות

 התייחס כי טוען הוא כלפיה. ואלימה פרועה
בלימודיה. לה סייע ואף ברכות, אליה

 השאר בין נוספת. בהגנה גם בחר הבעל
 ידידים. היו לאשתו גם כי טוען, הוא

 קשרים היו לאשה כי טוען הוא בתצהירו
 פרופסור שהוא שלה, המורים אחד עם

 האקדמי. בתחום רב מוניטין ובעל מפורסם
 במהלך הקשרים התפתחו הבעל גירסת לפי

 אקדמי מוסד באותו האשד, של לימודיה
 אשתו כי הבעל, טוען דבריו להוכחת גדול.
שיחות־טלפון שלה הפרופסור עם קיימה

 שהבעיות לי ענתה היא ואז קרה, מה
 התאבדות. על חושבת והיא נפתרו לא
 לא היא המיידי או המדוייק הגורם את

 במשך בטלפון אותה להרגיע ניסיתי אמרה.
 הבטחה מפיה הוצאתי ולבסוף דקות, מיספר

זאת. שלא,תממש
 אדם עם מגע כיצירת זו שיחה ״הערכתי

 נמצאה כאשר בעיותיה, על שידע אחר,
 ממש. התאבדות כניסיון ולא נפשי, בלחץ
 והתנצלה שוב אלי טילפנה ימים כמה אחרי

 שהיה הקשר כל זהו הקודמת. השיחה על
 קשר כל כימעט אין למעשה, לבינה. ביני

 הוא שאף לימודי, קשר למעט בינינו,
ביותר.״ רופף

 של בשלב עתה נמצא המישפטי הדיון
 מסרו והפרופסור הצעירה העדויות. שמיעת
 שהגישו. התצהירים על המתבססות עדויות

ה בשבועות כנראה, תיפול, ההכרעה
קרובים.
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