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 !?ותקפה לעותרת, זכור אינו מדוייק מועד
 הבעל.״ על-ידי פעמים מיספר העותרת
 ,1979 מרס חודש ״במהלך :19 סעיף
 לעותרת, זכורים אינם מדוייקים מועדים

 יקרי- שונים חפצים מהדירה הבעל גנב
 של שמות למישטרה מסרה העותרת ערך.
 מהדירה.״ גונב הבעל את ראו אשר עדים

 49 מתוך סעיפים חמישה רק הם אלה
 מיש- כנגד אשה שהגישה העתירה סעיפי

ה והיועץ־המישפטי־לממשלה. טרת־ישראל
 נוף־ויינגרטן. מירד. העיתונאית היא אשד,

 מבית- ביקש עמום, מרדכי עורך־דינה,
ל המישטרה על לצוות המישפט-העליון

 היועץ- ועל מירח של בעלה נגד חקור
 לדין להעמדתו לפעול המישפטי-לממשלה

הבעל. של
 לבית-המישפט- נוף מירד, של פנייתה

 בדרך־כלל, במינה. מייוחדת היא העליון
 מהסוג פשעים על למישטרה נודע כאשר

 ממהרת היא בעלה, את מירד, מאשימה שבו
 להגיש ממהרת הכללית והתביעה לפעול,

 והפרופסור המישטרה אולם כתב־אישום.
 עשרות את מלחקור נמנעו זמיר יצחק

 הוא שהבעל ידעו הם מירה. של התלונות
 חסינות לו שיש ידעו נוף, עקיבא ח״כ

ומאסר. מישפט מפני
 נוף מירד, היתה שלה העתירה פי על

 פיסיות התעללויות של לסידרה חשופה
 במשך הצדקן חבר-הכנסת מצד ונפשיות

 מיקצת רק נכונות אם גם רבות. שנים
 המישטרה שגם הרי מירד״ של מטענותיה

או הפקירו היועץ־המישפטי־לממשלד, וגם
לשעבר. בעלה של הפרועים למעשיו תה

 אירע כיצד מירה מגוללת בעתירתה
מירה מספרת נוף. עקיבא ובין בינה הקרע

ע! גו 71010 תוקף
דרך את חסם הבעל, הגיע ברחוב עותרת הבעל תקף 1.12.78 ״ביום : 7 עיף ךי|
י אותה.״ ותקף מכוניתו עם תנועתה בתוך וכלאה באכזריות העותרת את ״

העותרת בשוב 31.1.79 ״ביום : 16 סעיף הדירה.״
כלי־ מביתה נעלמו כי לה הוברר לדירה הבעל הגיע 27.1.79 ״ביום : 15 סעיף

מיספר שעות וזאת ויקרים, שונים כסף ד,- בהיות העוזרת. את תקף הדירה, אל

 בדירה. בגפו בביקור היה שהבעל אחרי
 חושדת היא כי למישטרה מסרה העותרת

 מהדירה שגנב האדם הינו שהבעל בכך
כלי־הכסף.״ את

,1979 פברואר חודש ״במהלך : 18 סעיף

 קודם ״העותרת, היבשה: המישפטית בלשון
 ביותר אמידה אשה היתד, לבעל, נשואה

 הבעל של רכושו ואילו רב, רכוש ולה
 במהלך רבים. חובות וצבר ביותר דל היה

שיטתי באופן הבעל נקט נישואיהם שנות

חפצים לקחת בבואו ביתה, במיטבה אישתו את חוקו 111 עקיבא הסוו:
1419


