
◄

גו שרית עורכת־הדין פרקליטתו,
 את הפר אשתו של שהמאהב לן,

 כאשר בית־המישפט, את וביזה הצו
 האחד של הערב בשעות ביקר
 יומיים בסביון. בביתו 82 'ביולי
 נראה הערב, ״בשעות זה, אחרי

בערב.״ 9 בשעה בבית, גרינשטיין
 שבעזרת בטוה היה רבינוביץ׳

 המאהב של דרכו את יחסום החוק
 דעתו על העלה לא הוא ביתו• אל

הפוכה. להיות עלולה שהתוצאה
 הנצחי המשולש את לפרק תחת

 ־.תן - והמאהב האשד. הבעל, —
ל חוקית גושפנקה בית־המישפט

 זה אחת. קורת־גג תחת משולש
 מאורעות, של סידרה אחרי קרה

העצ את חזק במיבחן שהעמידו
הנשואים. הגברים שני של בים

ב להשאיר שאין החליט הבעל
 להנאתו אחר וריהוט מיטות ביתו

 חודש מלילות ובאחד המאהב, של
 לבית. מחוץ אותם הוציא יוני

 אריה את מייד הזעיקה רומלדה
במ רדף וקצין־המכם גרינשטיין,

 מרצדס אחרי אודי, מדגם כוניתו.
 להחזיר אותו לאלץ כדי ,;בעל,

הרהיטים. את
 שתי התנגשו המירדף במהלך

 מייד הגיש רבינוביץ׳ המכוניות.
 כי טען מסובים, במישטרת תלונה

לרצח. בנסיון המדובר
פנתה רבינוביץ׳ של פרקליטתו

״מש :טענה שבה בכתב, בתלונה
 משתמש (אשר גדינשטיין מר נוכח

 להעניק בנסיון במכם בתפקידו
 כי במישטרה), מיוחס מעמד לו

שנת לעובדות מתאים לא סיפורו
 תשומת- ומשהופנה בשטח, גלו

 היו במרשי לפגיעותיו כי ליבו
ב להמשיך החליט עדים, שלושה
 הופיע 20.6.82 וביום הנפגע, הצגת

ל ,חבוש/ כשצווארו בתחנתכם
 למר כי חד־משמעית, הוברר מרשי

 בבית- רופא קרוב יש גרינשטיין
אי כל בגבם לחבוש המוכן חולים,

 אף גרינשטיין יחפוץ. שרק בר
 רבינד של לבנו כזו עזרה הציע

ביץ׳.״

 אחרת, גירסה גרינשטיין לאריה
 לבית־ה־ בתצהירו הגיש שאותה
 אדם הוא רבינוביץ' ״מר :מישפט

 כמה לפני ניסה הוא ומסוכן. אלים
 מכוניתי; באמצעות בי לפגוע ימים

 הוא במכוניתי. הייתי אני כאשר
 בצורה בדיוק האירוע את מתאר
במציאות.״ קרה מאשר הפוכה

שר אפ
שה גם שלו ב

מ נפגע עצמו ראה כ מאה ך* ה־ בית־מישפט שופט החלטת י י

 דלא נהחדסה
 שר תקדים

 שוכס־שרום:
 האשה הבעל,

 מלם והמאהב־
אחד! גג חתה

גוינשט״ן המאהב

 עליו שאסר בפתח־תיקווה, שלום
 פנה הוא בביתה. ידידתו את לבקר

 עו־ של באמצעותו לבית־המישפט,
 לבטל וביקש ברד, יוסף רך־הדין

להע שיוכל כדי צו־המניעה, את
לרומלדה. והגנה סעד ניק

ל כלל הפריע לא לגרינשטיין
 הבעל. עם אחת בווילה התגורר
ב מקום יש בה בדירה ״מדובר
 ״עימנואל לשופט• הסביר שפע,״

 שנים במשך מתגורר היה רבינוביץ
 אחר. באגף ואשתו אחד, באגף

 פגיעה משום גרידא באירוח אין
 של וההנאה השימוש באפשרות

מדירתו.״ הבעל
 של מאהבה הוסיף זו טענה על

 לשכנע כדי פרטים, עוד רומלדה
 לאפשר שיש בית־המישפט את

 אחד, גג תחת להתגורר לשלושתם
ב גר ״רבינוביץ כולם: ולהנאת

 בזמן ברמת־גן, לאה, חברתו, דירת
 אורח הינו גרינשטיין, אריה שהוא,
בת גדולה בדירה והמדובר בלבד

ובינוניץ׳(מימין) רומרוה האשה

חדרים.״ שמונה
 רבינוביץ׳ עימנואל אם יקרה מה
בסביון? בביתו לגור לחזור ירצה
 לקצין- תשובה יש כך על גם

 רוצה אינו גרינשטיין ״אם המכס:
 כותב אשתו,״ של באורח להיתקל
 לגור יחזור וכאשר ״אם המאהב,
 אפשרי.״ הדבר בדירה,
להשל גם דאג גרינשטיין אריה

 לצו להיות שיכולות החמורות כות
 הוא רומלדה. של חיי-החברה על

 שבית־המישפט אחרי כי הזהיר,
 של אשתו את לבקר עליו יאסור

תק ״ייווצר רבינוביץ׳ עימנואל
 על אחר־כך ייאסר שלפיו דים,

לר האשד״ של וידידיה מכריה כל
 ואין לביתה. להיכנס חברותיה, בות

גרינשטיין. הזהיר גבול,״ לדבר
בית־המיש־ סעד את ביקש הידיד

 הבעל. של התוקפנות נגד פט
 ממטל- כליל הבית את רוקן ״הוא
 צווי־עיקול קיבל בו. שהיו טלין

בל ומעסיק האשה של רכושה על
 אחריה שיעקבו כדי פרטיים שים

לשיחותיה. ויאזינו
 גרינשטיין, המשיך ״לאחרונה,״

 רעייתו את למטרה הבעל לו ״שם
 ליצור ומנסה גרינשטיין, אריה של

 עימה.״ בלתי־קדושה ברית
 עצמו את הציג גרינשטיין אדיה

כידיד־המישפחה, בבית־המישפט

 נמצא שנים מספר מזה ״אשר
 רבי- רומלדה עם טובים בקשרים
 בו להיעזר מעוניינת היא נוביץ׳.

 בביתה, שיחת־רעים לצורך רק לא
 אלא חפץ, מכל והעירום הריק

ושמירה.״ הגנה לצורך גם
 רומל־ ,שידידתו טען גרינשטיין

 בקירבתה ישאר שהוא רוצה דה,
 כדי גם השאר בין בסביון, בווילה
הת שבעלה מכשירי־האזנה, לגלות

מבית. קין
 פגם,״ כל להימצא יכול ולא ״אין

 או פסול, פגם, ״כל הידיד. טוען
ה בשעות המתבצע באירוח מום
 בשעות או הערב, בשעות יום,

מת עוד כל המוקדמות, הלילה
הש בין שידורי־טלווייזה. קיימים

 יכול בלילה, 12ו־ בבוקר 8 עות
לבית.״ להכנס רצוי אורח כל

אינו ״רבינוביץ
״בעלי !

 מבית-המיש- ביקשה אשה ך•
ידי לבקשת אותה לצרף פט * י

 רבי- עימנואל נגד גרינשטיין דה,
 שלה, בתצהירים טענה היא נוביץ/

 יוסף הפרקליט של באמצעותו
אינו רבינוביץ׳ ״עימנואל :ברד
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