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שמחות

ם ת ו* בן־דויד יוסי של הכ
*  בחנות התחילה פרוסמן אתי י

 ב- והסתיימה בתל־אביב ספרים
 באפריל הכירו הם בתי־הסישפט.

אה פרשת וקיימו שעברה, בשנה
אותה של בדצמבר שהתפוצצה בים

צילומי.העירום. את לאביה
ב יוסי, הגיש השנה בנובמבר

 ענבר, משה עורך־דיינו אמצעות
מיל חמישה •סך על נזיקין תביעת

 את אתי הפרה לדבריו לירות. יון
לו ■שהבטיחה הנישואין הבטחת

 של הארוך משערו הזדעזעו ההורים
 וממיקצועו הספרדי ממוצאו יוסי,

 לבתם ייעדו הם שלטים. צייר —
 הם לגמרי. אחר בן־זוג המפונקת

מ מישהו עם תתחתן שהיא רצו
אש שהם מאחר ומעדתה. מעמדה
ועוס ממון בעלי חרדים, כנזים,

תמ בתם כי קיוו ביהלומים, קים
 יוסי, החוג. באותו חתנה את צא

 הבוהמיים בגדיו הארוך, בשערו
חלחלה. להם גרם הספרדי ומיבטאו
 עדיין ידעו לא גם זמן באותו
 יוסי כי אתי, לא ואף ההורים,

 ואב נשוי גבר אלא רווק, אינו כלל
מ גירושין בהליכי הנמצא לילד.

 האלה הסיגרעות כל אך אשתו.
 שנזעקו ככל לאתי. הפריעו לא

ל יותר היא התקשרה כך הוריה,
ל שהיה והשחרחר הצעיר גבר

שלה. הראשון מאהב
 ולשם ליוסי, להינשא רצתה אתי

 אורח את לשנות לו הציעה כך
 יחבוש כי ממנו ביקשה היא חייו.
 אחת. לו סרגה ואף לראשו, כיפה
 אורח לו לסגל בו הפצירה היא

 בוקר בכל החל והוא. דתי, חיים
 כפר- בישיבת ומבקר תפילין מניח

 לבושו את שינה גם הוא חב״ד.
 חן לשאת כדי הכל — ותיסרוקתו

לשידוך. שיסכימו ההורים בעיני

 במיש- התלוננה אתי כאשר שנה.
 בעירום, אותה צילם שיוסי טרה
 בכפיה, מגונים מעשים בה עשה
 של ברזל בשרשרת אותה קשר
 ואיים אותה היכה אותה, תקף כלבו,
יראה לו תתמסר לא אם כי עליה

 ומיניות נפשיות בעיות לו וגרסה
האכזרית. בהתנהגותה

 היתה כאשר ,1981 הפסח חג ערב
הז בשיאה, ואתי יוסי של אהבתם

הו את להכיר הנערה אותו מינה
חרוץ. כישלון היה המיפגש ריה.

כן־דוד ;אשם
נזיני בתיפקוד קשייס

 אהובה עם להיפגש נהגה אתי
 מקיימים החלו והם ביומו, יום מדי

 לחצי גברו כאשר מלאים. יחסי־סין
 שתעזוב כדי הנערה על ההורים

לב החליטה היא ליבה, בחיר את
 לסבול יכלה לא היא מהבית. רוח

ב התמידיות המריבות את יותר
 ומכות הוריה קללות את ביתה,
 יזרקוה כי האיומים ואת אביה,

מהבית.

 התערערות
קשה נפשית

 בין לקרע לגרום רצה לא וסי ^
 כי קיווה הוא והוריה. אהובתו

ידי בדרך עליהם להשפיע יוכל
 אך האב, עם נפגש הוא דותית.
ל תיקווה כל אין כי לו התברר

 עד לו יתנגדו ההורים וכי פיוס,
 יוסי כי השתכנעו ההורים הסוף.
 כסף מהם לסחוט כדי בבתם נאחז
אתי. את גם בכך לשכנע וניסו

ו יוסי את אתי עזבה בדצמבר
נפ הם אותו. לפגוש סירבה

 כאשר נוספת, אחת פעם רק גשו
 העירום צילומי את ממנו ביקשה

 למחרת אותם. לה מסר והוא שלה
 שוטרים. יוסי של בדירתו הופיעו

 בעיק־ עצור הוא כי לו אמרו הם
 המיפגש אתי. שהגישה תלונה בות
 יוסי, את הפחיד כל-כך שוטרים עם

עצ הסגיר הוא ונעלם. ברח שהוא
 עו־ סניגורו, באמצעות למחרת מו

זכרוני. אמנון רך־הדיו
 ד ההליכים תום עד נעצר יוסי
 שתי על כתב־אישום נגדו הוגש

 בכפייה, מגונה מעשה של עבירות
 התביעה באיומים. וסחיטה תקיפה

 חיים השופט לפני שנדונה הפלילית
 יוסי של בזיכויו הסתיימה דבורין

מגו במעשים פרטי־האישום משני
ואיומים בתקיפה הורשע הוא נים.

חוד 18 עליו הטיל השופט בלבד.
ב ימים 55 רק מהם מאסר שי

 הנאשם שריצה ימים אותם פועל,
מעצרו. בעת

 של תלונתה כי יוסי טוען כיום
 והתבררה כוזבת תלונה היתה אתי
 לא לדעתו המישפט. בעת ככזו
 לולא ההליכים תום עד נעצר היה

שנת מגונים, מעשים על תלונתה
 גם לדבריו, כבלתי־מהימנה. בררה

לא יום 55 של המאסר עונש את

עיגכר פרקליט
פסיכיאטרית בדיקה

 ב־ אלא בבית־הסוהר, מרצה היה
מת המישפט היה לו עבודות־חוץ,

 הורשע שבהן עבירות על רק נהל
לבסוף.

 אשר עינבר, משה עורך־הדין
 שלח יוסי, של תביעתו את הגיש
 ד״ר הפסיכולוג אצל לבדיקה אותו
חלה כי קבע הרופא מנס. יוסף

תקו בגלל קשה נפשית התערערות
 יוסי שעבר והטראומה המעצר פת

אתי. עם יחסיו ניתוק במהלך
 לפני וחזק בריא שהיה הגבר,
 סובל הוא כי היום טוען המעצר.
 טורדניות מחשבות בשינה, הפרעות
 מנוח. לו נותנות ואינן לו מציקות

כא שינה ומדבר-מתוך צועק הוא
מעצרו. בתקופת נזכר הוא שר

 כי טוען בציור, גם שעסק יוסי,
 אינו שוב ממעצר השתחרר מאז

ו רועדות ידיו להתרכז, מסוגל
 במכחול. לאחוז מצליח אינו הוא

 בנפשו השאירו והשוטרים המעצר
 רואה הוא שכאשר עז, כה חותם
 חרדה נתקף הוא ברחוב שוטר

רב. במתח מאז וחי עמוקה
 ליוסי נגרם ביותר הגדול הנזק
מנ הוא כאשר נשים. עם ביחסיו

 אשה, עם מיני קשר לקשור סה
 המיש־ פרשת בכל מייד נזכר הוא
 שוב יהפוך כי וחושש והמעצר פט

' לעלילה. קורבן
 גורמים אלה ופחדים מחשבות

 שלו. המיני בתיפקוד קשיים לו
 אחר. אדם הפך הוא שחרורו, מאז
 עצבני הפך בעצמו, מסוגר הוא

בביתו. ומסתגר
 גם לטענתו, לו, נגרם נוסף נזק
 בו שדחקה אתי, של זירוזה בגלל

לד אשתו. עם יחסיו את לסיים
ו להשתחרר שרצה מכיוון בריו,

 ומכיוון אתי, עבור חפשי להיות
 לו תינשא כי לו הבטיחה שהיא
ל הכל עשה יתגרש, כאשר מייד
 כי ברורה בידיעה וזאת גט קבל
ילדו. על לוותר עליו יהיה
כ לו שנגרם הנפשי הנזק על

 הפסיכיאטרית, בחוות־הדעת מפורט
 מדי נתקל הוא שבהם הקשיים על
 חד- אובדן על המיני, בתיפקוד יום

 לצייר, הכושר ואובדן וות־חיים
 גרוסמן מאתי בן־דויד יוסי תובע

הצ הפרשי בצירוף שקל, אלף 500
התביעה. הגשת מיום וריבית מדה
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