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 של לנישולד, ומשונות שונות בפעולות
 פעולות אליו. והעברתם מנכסיה העותרת

 שהעותרת בכך בעיקר לביטוי באו אשר
 המשותף לחשבונם כספים מכניסה היתר,
 על-ידי הוצאו (אלה) דולרים, בעיקר בבנק,
 לחשבון הועברו המשותף, מהחשבון הבעל
 קצר זמן ותוך הבעל, של אחר פרטי

 במקום הבעל של אחר לחשבון הועברו.
אחד.

 למעשיו ערה העותרת והיתר. לא ״תחילה
 גילתה 1978 שנת בתחילת אך הבעל, של
 ובעת הבעל, של ושיטותיו מעשיו את

 להתגלע החלו רכושה את להציל נסיונה
הבעל.״ לבין בינה סיכסוכים

 הפסיק לא נוף מירד. של טענתה פי על
 שמואל של תלמידו נוף, עקיבא ח״ב

 אחרי גם ורכושה כספיה את לגזול תמיר,
 היקרים, כלי־הכסף גניבת מילבד שנפרדו.

 שזה כפי בבעלה, נוף מירה חושדת בהם
 עקיבא חזר העתירה, של 16 בסעיף מופיע

העתי ועל־פי לדירה, 79 מרס בחודש נוף
 שונים, חפצים מהדירה הבעל ״גנב רה:

יקרי־ערך.״
 היא נוף, מירה של עתירתה פי על
 כשהוא בעלה, את 20.4.79ה- ביום תפסה
 באכזריות תקף ״הוא גדול. תיק בידיו נושא

 של דרישתה עקב וזאת העותרת, את
 התכוון אותו גדול תיק לבדוק העותרת

 הבעל לוקח שמא הדירה, מן להוציא הבעל
שבבעלותה.״ חפצים

 ועקיבא מירה בין הרבים הדיונים באחד
 בתל- ביודהמישפט־המחוזי החליט גוף

 שונים חפצים לקחת רשאי שעקיבא אביב
 בנוכחות רק זאת אך מהדירה, שבבעלותו

 פי על הצדדים. שני על שיוסכם בורר,
 מצו עקיבא התעלם נוף, מירה של טענתה

 :הצו ניתן שבו היום באותו בית־המישפט,
 העותרת, נוכחות ללא לדירה, הגיע ״הבעל

 שונים חפצים ממנה והוציא רשותה, ללא
 בקירבת שחנתה מכונית על העמים אותם
 בתה של המטפלת (אברג׳יל, לידיה הבית.

 וראתה לדירה שהגיעה נוף), מירח של
 ומשלא למנעו ניסתה במעשיו, הבעל את

ה לעותרת. טלפונית התקשרה הצליחה
 שהבעל לאחר רק לדירה הגיעה עותרת

 מהדירה לקח שבו הראשון, מהסיבוב שב
 העותרת הדירה. מחפצי מכוניתו מלוא

 ומשלא שני סיבוב מלקחת למנעו ניסתה
הגי המישטרה למישטרה. פנתה הצליחה,

עם נסע שהבעל אחרי רק לדירה עה

כמועדון־לילה מזמר נוף ועקיבא יום־ביפור כמילחמת ככתבת נוף מידה :לפני
רבים״ זזובות צבר והוא ביותר, דל היה הבעל ״רכוש

 ארון־הקיר מדלתות אחת של מנעול פרצו
 שבחלקם שונים, חפצים ולקחו העותרת של

 אחרי ספורים ״ימים העותרת. של בבעלותה
 הגיעו האירוע, למחרת כנראה זה, אירוע
 בכוח שימוש ותוך לדירה, והאח הבעל

 שבחלקם שונים, חפצים מהדירה הוציאו
העותרת.״ של בבעלותה

ניצול
ת החסינו

 עקיבא ח״כ הסתפק לא העתירה פי ל ¥¥
 ורכוש, ניירות־ערך כסף, בגניבות נוף ?
מהמכונית מירד. את לנשל ניסה אלא

 כבייכול, מורה, ובו העותרת בידי חתום
 שמה את למחוק למישרד־הרישוי העותרת

 חתמה לא העותרת המכונית. על מהבעלות
 וטענה במיכתב, המפורטת הבקשה על

שבו כי יודגש חתימתה. את זייף שהבעל
 למשירד־הרישוי הבעל פנה אחר־בך עיים

 שרגא בן־דודו, על־שם המכונית את ורשם
 עד במכונית משתמש הבעל נפרסטק.

 העותרת את לנשל היה רצונו וכל היום,
המכונית. על מבעלותה

 פקד הודיעה 1979 אוקטובר ״בחודש
 עליה, האחראי והקצין נוחומובסקי, הדסה

 פיינווקט מיכאל הגרפולוג כי לעותרת,
 המיכתב גב על שהחתימה ,9.9.79 ביום קבע
העותרת. של היא

 המישטרה אין מדוע הבינה לא נוף מירד,
 נגד שלה לתלונות ברצינות מתייחסת

 שהוא למישטרה להוכיח כדי הח״כ. בעלה
 וגניבה זיוף רמאות, מינהג נוהג אינו

 טענתה, פי על אליה, שקשור במד. רק
 כותבת אחרים. מיקרים על התלוננה היא

:בעתירתה מירד,
 העותרת מכרה 1977 נובמבר ״בחודש

 ,1971 יצור שנת ,144 וולוו מדגם מכונית
 קינן. אלי למר 283742 רישוי מיספר
 אותו אחורי, מנעול חסר היה בוולוו

 לא קינן מר קינן. למר לספק התחייבו
 הגיעו ולפיכך בוולוו הבעלות את העביר
 על ישראל מישטרת של דו״חות לדירה

כנראה בוולוו, שנעברו חניה עבירות

 האם נ? חח־ אשת על להגן והיועדחמישפטחדממשדח המישטוה סירבו מדוע
חמורים? פשעים שד שווה לעשות נדי שדו בחסינות 111 עקיבא השתמש

 שכלל השני, הסיבוב את ולקח מכוניתו
 העותרת.״ של שבבעלותה רבים חפצים

 לגנוב, נוף לעקיבא עזר אחר במיקרה
 אצבעוני. גרשון אחיו, גם העתירה, פי על

 חודש ״במהלך בעתירתה: מירד, כותבת
 גרשון אחיו, עם הבעל הגיע 1979 מאי

 רשותה ללא לדירה נכנסו (הם) אצבעוני.
מברג ובעזרת לרצונה ובניגוד העותרת של

 שעקיבא טוענת, מירד, שלהם. המשותפת
 היפנה שאותו במיסמך כתב-ידה את זייף

 7.11.1976 ״ביום :למישרד־הרישוי בשמה
 סובארו, מדגם מכונית והבעל העותרת קנו

 למחרת נרשמה אשר ,387402 רישוי מיספר
 והבעל. העותרת שם על במישרד־הרישוי

 בפני הבעל הציג אחר-כך ימים שמונה
להיות שהתיימר מיכתב מישרד-הרישוי

 (של למחלקת־מירמה פנתה ״העותרת .
 של חוות־דעתו את ודרשה המישטרה)
 שהמומחה לה הוברר להפתעתה הגרפולוג.

 קבע אלא לה, נאמר אשר את קבע לא
 שבמיכתב בכתב־היד זהות שיש במפורש

 דוגמה אשר הבעל, של כתב־ידו לבין
 לחתימה באשר לגרפולוג. ונמסרה ממנו

ר,יא.״ מי של לקבוע המומחה היה יכול לא

 שאינו במועד שלוחיו. ו/או קינן מר על־ידי
 (המטפלת) לידיה סיפרה לעותרת זכור

 להתקשר ממנה ביקש שהבעל לעותרת
 דו״חות את שילם כי ולהודיעו קינן למר

 עוד חייב אינו ולפיכך ד,וולוו של חחניה
קינן. למר המנעול את לספק

 לקח הבעל שלמעשה הוברר ״לעותרת
חסינותו בשל וביטלם לכנסת הדו״חות את

כית־המישפט לצו כניגוד לביתו אותם ולוקח אשתו של הדירה סריצפת ספריס אוסף נוף ח״ב
מהבית.״ אותם לקח ואחר־כך פרטיים ואנשים ציבוריות מספריות ספרים גנב ״עקיבא
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