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*  הבטיחה שלך,״ להיות לה ■ //
כחו עיניים ״בלונדית, ללקוח• יעל

 .90—60—90 מטר, 1,68 גובה לות,
בעצמך.״ ותבחר השני לחדר תיכנס
 הלקוח נטל יותר מאוחר שעה רבע

 חלומותיו, נערת את למכוניתו
בו אפה. קצה ועד מרגליה ארוזה

 הדרושים, הפתחים כל עם מין בת
 לוויברציות, הגורם מכשיר שבתוכה
 להגדיל אפשר אוויר, לחץ ובעזרת

פיה. את להקטין או
 העמידה, בגיל גבר הבא, הלקוח

 ה־ בת יעל מקורית. מתנה מבקש
 קטנה, קופסה ללקוח מציגה 23

 זוג ובתוכה בנייר־מתנות, ארוזה
מפלסטיק. אשכים

 לראות מבקש השלישי הלקוח
 אינו הוא אך שדיים, של מיבחר

 לפתע כי הסחורה, את למשש זוכה
 נמוך- גבר בחנות. צעקות נשמעות

 יעל, של שותפה עם מתקוטט קומה
ספירו. עמוס
 הניידת למישטרה. מצלצלת יעל

 ספירו עמום את יעל את אוספת
 האיש. עימו. שהתקוטט הגבר ואת

ה הוא מכם, עמיל קהלני, בנימין
ש מתלונן קהלני יעל. של מחזר
באקדח. עליו איים ספירו עמוס

 הרבנות. בשביל מיסמך מיעל לקבל
 איתה לדבר לי לאפשר סירב ספידו

לחנות.״ נגשתי אז בטלפון
 לפני התרחשו אלה דברים

 ל- ונוס בחנות חודשים כמה
 של בבעלותם שהיתה אבזרי־מין,

 עמום ושל 23<ה־ בת קהלני יעל
 בעלה בין הסיכסוך .29ה־ בן ספירו

לפי שגרם לשעבר, שותפה ובין
 מתברר העיסקית, השותפות צוץ

 המחוזי בבית־המישפט אלה בימים
אביב. בתל

טו ספירו, גגד בתכיעתה
יעל: ענת

בספ הקמנו ספירו ועמוס ״אני
 של בעסק שותפות 1981 טמבר

 ונוס־עדי. בשם הידוע אבזרי־מין,
ב שותפות גם התחילה ובמהלכה

פריטי־לבוש. של ובשיווק יבוא
 מאנגליה. סחורות לייבא נהגנו

 ברחוב מחנות עסקינו את ניהלנו
 באמצעות בתל-אביב, 49 שנקין

 תיבת־דו־ שציינו מודעות פירסום
הסחו את להזמין אפשר שבד. אר
במקום. ממכירות וגם רה

 שמי, על התנהלו השותפות עיסקי
 תיק שמי. על היה רשיון־הייבוא

 ו־ מס-ערך־מוסף במישרדי העסק
שמי. על הוא גם היה מס־הכנסה

 השותו הצנחן
מו (מימין)  א
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ו אש הסינסוו

ם ו  למירוק ג
 של השותטת

ת ו ז ן ח י המ

 להת־ ,החליטה 18 בגיל דתי. בי״ס
 יעל. הפחידוה. לא לבית שמחוץ

ה ההליכה ובעלת גבוהת־הקומה
 שיחרורה עם התחילה, אלגנטית

 היה נראה .תחילה פרנסה. לחפש
 להיות יכולה שהלבשת־נשים לה

 גילתה מהרה עד אך רווחי. עסק
 עלה אז ישועתה. תבוא מכאן שלא

 אבזרי־ לארץ לייבא הרעיון בראשה
ומגרה. סכסי תחתון ולבוש מין

 וגילתה לחוץ־לארץ, נסעה היא
 האבזרים את מוכרים הרחב שבעולם

 להסתתר מבלי גלוי, באופן האלה
לע והחליטה תיבות־דאר, מאחרי

 של בסופו בתל-אביב. גם כך שות
 תל- אחרת. העניינים התנהלו דבר

לפתי מוכנה עדיין היתד, לא אביב
 לחנות דלת-הכניסה שכזאת. חות
 אפשר אי מבחוץ שקופה. היתה לא

בפנים. מתרחש מה לדעת היה
 לידה הטלפון, ליד ישבה יעל

 ודרש לקוח נכנם לפעמים קטלוגים.
צעי לגלות הופתע ותמיד מוצר,

לב אותו המעודדת חייכנית, רה
עליו. הטובה הדמיון כיד חור

 מהלקוחות מרחק שמרה היא
 שהופיע עד פרחו, והעסקים שלה

קהלני. מימין
ספי- עמום אותה אילץ לטענתה "

 י קלאוסיק, חברת את ניהלתי
 לז סחורות־ייבוא במכירת עסקה

 מכר נפטר, שאבי אחרי או״ם. שי
 י עם נכנסתי בחברה. חלקי את

 לנ לה נתתי ונום. של הזה לעסק
 שנ על רשיונות ולהוציא אותו

 לי ויש נשוי אני התביישתי. כי
 אש את לשכנע לי קשה ילדים.

 ה העסק את לנהל מסובך ודי
 יז עם רומנים ניהלתי לא אני

 שד גיליתי שלי. הטיפוס לא היא
 צריכים שהיו רבים, כספים רים

 שיעל גליתי ונוס. לקופת היכנס
 המונוג את לקבל מנסים בעלה

 הע שמשווק הסחורות ייבוא על
סטופ! אמרתי אז שלנו.
 כתב־הגנה עדיין היגשתי לא

 ׳ התביעה לגבי בית־המישפט
 ק שהם לציין רוצה אני אך יעל.
 טלפוג קרה. מילחמה נגדי הלים

 1 היום כל מטרידים אנונימיים
 א משמיעים המטלפנים אשתי.

 להטריד, להמשיך ומבטיחים מים
 שי מכיוון התפרקה השותפות

 יוו גבוהים רווחים לקבל דרשה
 קפצה היא אחוז 20מ־ מקודם.

בלתי-אפשרי. היד, זה !5070
 ] אני אונס, על לתלונה בנוגע

וא אלי פנתה היא עליה. לחצתי

 ביריד ארבעה ״היו מכחיש. ספירו
ו לחנות, קהלני עם שנכנסו נים

 טוען. הוא אותי,״ לחסל איימו
 חבר עם לחנות שנכנס טוען קהלני

 ״הם מתעקש: ספירו בלבד. אחד
חיי!״ על נלחמתי חמישה. היו

על בין  הג
שותף וה

 ״צילצלתי מספיר: הלני יין
\  יעל. עם לדבר וביקשתי לחנות '
זקוק הייתי להתחתן. עומדים אנו

 ספירו עמום ובין ביני השותפות
.1981 בנובמבר נחתמה

 לבנימין נישאתי 1982 בפברואר
 ספירו, של התנגדותו חרף קהלני,

 בר־תחרות גורם בבעלי ראה אשר
 הרומאנטיים הקשרים נוכח עימו,
 לפני ספירו עמום ובין ביני שהיו

העסק. הקמת
 מיב־ מספירו קיבלתי 1982 במרץ

 המיסחרי הקשר הפסקת על כתב
 שמתוך גיליתי יום באותו בינינו.

 מיסכד נעלמו בחנות, שהיה תיקי,
 רשיון־ייבוא העסק, של חשובים כים

ב לחתום אותי המסמיך ויפוי-כוח

בחשבונותיו־,בנקים. ספירו של שמו
 עקב בבית שהיתי אפריל בתחילת

ני ספירו בהריוני. הקשורה מחלה
ה את והעביר ההזדמנות את צל

ב כשהופעתי אחרת. לכתובת עסק
 ולנהלו, להמשיך כדי ההדש, מקום
ל שלו החדש והשותף ספירו ניסו
מהמקום. אותי סלק

 צו־מני- וביקשו מישטרה, הזמינו
כניס נגד בבית־המישפט זמני עה
החדשה. לחנות תי

אן עד יעל. של דבריה כ
 ילדיו מששת אחת היא יעל

שסיימה תימן, יליד רב, של

 על קהלני נגד תלונה להגיש רו
ובני אני ביחד, גרנו ״אבל אונם.

בר קיבלו לא שהחוקרים כך מין,
מו היא ״ שלי התלונה את צינות
סיפה.

ם פי ס ב
ם רי ס ח

 שונה גירסה ספירו עמוס
ו בינו למאבק שגרם מה על *
 ונוס: על יעל בין

ספירו: .סיפר

 ! אנס בנימין לי, תעזור :לי רה
 נעל שהיא אחרי היד, זה תי.

 י קרה מד, ידעתי ולא לשבועיים
 למישטרה, ללכת לה אמרתי אז

רוצה. היא
 אותי האשים בנימין אחר־כך

 לי שהיה באקדח עליו איימתי
 1 נכון. לא זד, וגם במגירה. חנות
 חמי׳ על אפילו להתגבר יכול

 , כשהוא אז, שקרה כפי כמוהו,
לחנות. חבריו עם

 עם של גירסתז פאן עד
ספירו.

בטמוד (המשך
_ _ 51 _


