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או בחברת לעבוד התחילה קמין חנה  בינ
 אחרי חודשים שלושה ,1971 בשנת

 והשתחררה ,20 בת אז היתד, היא הקמתה.
בפי נכבד חלק לי ״יש בצה״ל. משרותה

 טוענת בינאר,״ חברת של ושיגשוגה תוחה
 בבית־ שהגישה בכתב־התביעה קמין. חנה

 100 של סך על בחיפה המחוזי המישפט
 היא פיינגבאום, אפרים נגד דולר ^־יאלף

 בשנת פייגנבאום את שהכירה סיפרה
המז בין נשוי. עדיין אז היה הוא .1972
 אהבים. פרשת התפתח הבוס ובין כירה

 פייגג־ עם קשריה את לנתק ניסתה היא
ולש אליה לבוא המשיך הוא אך באום,

 מאשתו. יתגרש בקרוב כי אותה כנע
 הסכם על חתם הוא יותר, מאוחר ואכן

אשתו. עם גירושין
 קמין חנה שוב ניסתה 1977 באוגוסט

 הוא אך פייגנבאום, עם קשריה את לנתק
 לטיול עימו אותה ולקח תוקף בכל התנגד

בחו״ל. שבועות שלושה של
 עברה פייגנבאום, בקשת פי על ,1980ב־
 בשדרות בדירתו עימו לגור קמין חנה

בחיפה. הצבי
 של לנציגה בינאר חברת הפכה לאחרונה

 200 והפעילה האמריקאית, קומודור חברת
 מחשבים למכירת הארץ ברחבי חנויות
 5000כ־ בינאר הפיצה 1977 מאז אישים.

 המכירות מכלל כמחצית ^_מיקרו־מחשבים,
זו. בתקופה בישראל

 אהבה
ועסקים

 חשוב חלק לה שיש מציינת קמין גה
 פייגנבאום. של בינאר חברת בפיתוח י י

 מערכת ניהול מלאי, ניהול היה ״תפקידי
 בחו״ל, לספקים תשלומים העברות היבוא,
לע אנשים מישלוח קופה, וניהול קבלות
פי כספים, גביית לבנקים, הוראות בודה,

ועוד.״ חשבונות הנהלת על קוח
מזכיר את פינק שפייגנבאום היה נראה

 מושלם פיקוח לו שהעניקה המוכשרת, תו
 קנה הוא סוערת. נעורים ואהבת רכושו על
 עם אירוסין טבעת 1981 בספטמבר לה

 1982 במרס דולר. 1100 בסך ^*יהלומים
בדי שיפוצים לערוך ואפרים חנה החליטו

 הבטיח גם אפרים נישואיהם. לקראת רה
ה חשבון על חדשה מכונית לה לקנות
 לשות* פייגנבאום הודיע לפתע אך חברה.

החליט כי החברה, ולניהול לאהבה פתו

 תקבלי להתפטר, תחליטי באם להתפטר.
 עבודתך. שנות כל עבור מוגדלים פיצויים
 להמשיך תוכלי להישאר שתחליטי במידה

בתפ הקיימים, בתנאים בחברה בעבודה
 שיוקצו בחברה מניות ובתוספת הולם, קיד
 וישארו רווחים לך יקנו אלה מניות לך.

 בחברה. לעבוד תמשיכי עוד כל בידך
 פייגג- סיים נעימה,״ חופשה לך מאחל אני

.1982 ביולי 16מדד מיכתבו את באום

מיטרד
מאוד חמור

 מהחופשה, קמין חנה שחזרה ^
 תיכנס שלא צו־מניעה נגדה הוצא ״י■

 הודעת לה ניתנה שלא למרות לחברה,
ה לבית־מישפט פנה פייגנבאום פיטורין.

 שיאסור צרמניעה ודרש בחיפה, שלום
 החברה למישרד להיכנס קמין חנה על

 בתצהירו: ומסר ,1983 בינואר 1דד אחרי
 את הפסיקה קמין חנה כי מצהיר ״הנני

 הנני .1982 ביולי 16 ביום בחברה עבודתה
 אם כי ביותר חוששת החברה כי מצהיר

תו אחד, צד במעמד צו־מניעה יינתן לא
 ותם- תוכניתה את לפועל קמין חנה ציא
 מצהיר הנני מייד. החברה למישרדי לוש

 לחזקה שהיא זכות כל אץ קמין לחנה כי
ולפי במישרדים, לשהייה או לשימוש או
 נגדה יוצא אם נזק שום לה ייגרם לא כך

בלבד.״ אחד צד במעמד צו־מניעה
כאהו להילחם בחר המאהב פייגנבאום

 ה־ פייגנבאום של באמצעות לשעבר בתו
מנכ״ל.
״בהת פייגנבאום, כתב מצהיר,״ ״הנני

 השתלטה קמין שחנה שבידי, למידע אם
 של ולאמיתו בחיפה, החברה מישרדי על

 רוחה, על העולם ככל במישרד עושה דבר
 את להפעיל האפשרות את ממני ומונעת
 עוד רוצה איני דעתי. שיקול לפי החברה

 בניגוד החברה במישרדי תהיה קמין שחנה
 לחברה.״ חמור למיטרד גורמת היא לרצוני.

 החדשה שהמאהבת הוא, החמור המיטרד
 המאה־ את ביומו יום מדי לראות נאלצת

בת־לשעבר.
 חנה נגד פייגנבאום אפרים של מילחמתו

 ביאר, חברת של באמצעותה נערכת קמין
 מבית- תביעה בכתבי האשד. את המפגיזה

 האמורי בבית־הדין בחיפה השלום מישפט
 י׳ עורכי־הדין של באמצעותם לעבודה,

גרינשטיין. וא׳ פייגנבאום א׳ רוטמן,
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פייגנכאום מאהב
נישואין הבטחת הפרת

 אחרת, אשה עם ולחיות אותה לנטוש
פייגנב־ בבינאר. היא גם העובדת נשואה,

 לצאת לה הורה שבו מיכתב, לה מסר אום
מלא, בתשלום שנה, כחצי של לחופשה

 החופשה ״במשך .1983 בינואר 1ה־ עד —
 ״אם פייגנבאום, כתב להחליט,״ תוכלי

או בחברה סדירה לעבודה לחזור ברצונך

 מחברת התפטרה שלא טוענת קמין חנה
 בדצמבר 28ב־ למעבידי ״הודעתי :בינאר

 בחברה. לעבוד להמשיך ברצוני כי 1982
 פייגג־ אפרים גתן לעבודה, הופעתי בטרם
 צו־ ביקש ובו לבית־המישפט תצהיר באום

 למישרד.״ להיכנס עלי האוסר מניעה
בהליכים הסתפק לא פייגנבאום אפריים

קמין מאהבת
מתפטרת! לא

 ואהובתו ימינו יד שהיתה מי נגד אלה
שנים. 10 במשך

 של דמה את להקיז החליט ״פייגנבאום
 מניעה לצו בקשה הגיש ואף קמין חנה

שו עורכי-הדין כתבו מהדירה,״ להוציאה
נזי בתביעת גולדבליט ואבי ברוידה שנה
 נגד שהגישו דולר אלף 100 בסך קין

 פייגנ- כי טענה קמין חנה בינאר. מנכ״ל
להיות החליט נישואין, הבטחת הפר באום

 למישטרה, ראשית פנה פייגנבאום אפרים
 קמין חנה את תפנה שהמישטרה ודרש

 ואשה. כבעל חיו שבה המשותפת, מדירתם
 הצעירה האשד. את להוציא הצליח כשלא

 השלום לבית־מישפט תביעה הגיש מהדירה,
 לפי ,1981 ״בשנת טען: שבה בחיפה,
מזכי עברה ובהסכמתי, קמין חנה בקשת

כשב בדירה. ארעי באופן להתארח רתי
בדירה.״ וילדיי אני התגוררתי עת אותו

ם או ע ״ג חו המאהב נ דהירחם נ
גנבאום והפי׳ באמצעו לשעבר באהובתו

צו־איסור נגדה ציא1ו ו הוא 1 ־ המנב״ל
שלו 1 ! ׳שדדי החבר יסה ג למי נ

 לתת הפסיק הוא מסויים בשלב לטענתו,
ולהת להתגורר קמין לחנה הסכמתו את

עבו הפסקת נוכח במיוחד בדירתו, ארח
 טען פייגנבאום שבבעלותו. בחברה דתה

 אהוב־ את לפנות מהמישטרה דרש שהוא
לט סירבה המישטרה מהדירה, תו-לשעבר

אזרחי. בעניין מדובר כי בעניין, פל
 כך, כדי עד הדברים הגיעו כי טען הוא
 בדירתו באלימות כלפיו נוהגת קמין שחנה

 לטיפול הוא נזקק כי עד אותו, נשכה ואף
רפואי.

 שפייגנב־ קמין חנה טענה זה, לעומת
 לתל־ ועבר הדירה, את עזב אשר הוא אום

 הוא אחרת. אשה עם התגורר שם אביב,
 שהעבירו עורכי־דין של צוות נגדה הפעיל

 אם אותה ישבור שהוא ממנו, מסר לה
■ זוהר מדסל תוותר. לא

 התחייבויות מכל ולהתנער אחרת אשד. עם
 היום, אותה. רימה שהוא חשה היא כלפיה.

 שנותיה, מיטב את איבדה שנים, 10 אחרי
 טוענת קמין חנה להינשא. סיכוייה ואבדו

 לכל ואשה בעל בהם ראו בבניין שהדיירים
 פייגנבאום של מהתנהגותו כתוצאה דבר,

פע כמה לחו״ל עימה נסע הוא כלפיה.
 גם אלה לנסיעות הצטרפו ולפעמים מים,

ילדיו.

 ״ישבור ^
אותה״

ען גס יא ך ט ש בבית־המישפט ת ומכונית דירה לד. הבטיח פייגנבאום י י
אוטומטית. 1800 סובארו
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