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 זה הסתכלו הדייניס **ץלושת
ה בז *  אשה עמדה מולם במבוכה. /

 עדינות, פנים בעלת ויפה, צעירה
 מאמץ שעשתה באלגנטיות, לבושה

 שבעלה אחרי התרגשותה את להסתיר
הצהיר:

 איתה לקיים עלי כפתה ״אישתי
!״אישות יחסי

 דברים שהשמיע הממושקף, הגבר
 רופא ריגלר, אברהם הד׳׳ר היה אלה,

 בחדרה. יפה הלל מבית־החולים מנתח
 השקט הקול ובעל נמוך־קומה הרופא
את בתל־אביב הרבני בבית־הדין גילגל

ריגלר אברהם וד״ר רחל
- ברחוב מכות

: ה ש א ה
במשך [יהל ״הוא

 יפה הלל בבית־החולים עימו שעבדה
 עימה ניהל שנים, שש במשך ומאז,
 את מזניח כשהוא וממושך יציב רומן

 מסתם גרוע יותר היה ״זה מישפחתו.
 היה הוא תמיד האשה.״ טענה בגידה,

אחרת. אשה עם
 הדוגמנית עם להיות ה8ר הוא ״אם

 נמס־דוגמנית־פירסום היפהפיה(מרלין
 בביתה לגור עבר שריגלר גרושה,

 זאת שיעשה בבקשה, בגבעתיים)
שנים שבע אבל הביתה. אחר־כך ויחזור

ש. ת מ.א. יה4ב;
 האחרונות, בשנתיים חייו פרשת

 מזה נשוי הוא שלה רחל, כשאשתו
 קבוע באופן בו התעללה שנים, עשר

 ותוך רצחני סדיזם גילוי מתוך ושיטתי,
הדגיש. שהוא כפי הרך, אופיו ניצול

באמצ שהגיש לגירושין בתביעה
 וזאב טירר אהרון עורכי־הדין עות

 בכך אשתו את הרופא, מאשים ולגר,
 מכות בעלה את להכות נהגה שהיא

 כבדים. בחפצים שימוש תוך רצחניות,
 הוזהרה, והיא במישטרה התלונן הרופא
 ובאחד במעשיה, המשיכה אולם

 וכשהשליכה בראשו, פגעה המיקרים
 הובא ריגלר ד״ר מאפרה, עליו,

נתפר. וסנטרו לבית־החולים
 של פרוטוקול בשום צויין לא

 במישטרה לא וגם הרבני בית־הדין
 הרופא, של עמיתיו הגיבו כיצד

 על אותו להשכיב כשנאלצו
 עם מריבה בעיקבות שולחן־הניתוחים

 סצינות בכמה שנזכרו יתכן אשתו.
מ־א־ש. מהסרט מטורפות
 רדפה היפה שרעייתו גילה הרופא

 בנתניה דיזנגוף ברחוב גם אחריו
 העוברים לעיני סצינה לו וערכה

 בחדרה, בבית־החולים וגם והשבים,
 הרופא הרפואי. והצוות החולים לעיני

 גם אותו תקפה שאשתו התלונן
 שאשתו טוען ריגלר ד״ר בתל־אביב.

 להשהיית ובמתוכנן ביודיעין גרמה גם
 בזיון לו וגרמה המיקצועי קידומו
 התקשרה היא חבריו. בקרב ובושה

 את שיפטר ממנו ודרשה עליו לממונה
בבית־החולים. מעבודתו בעלה

 ״לבית־ אותם ולשלוח אותם ביש
מציין. הוא ,הספר״

 אשתי אותי תקפה כשנה ״לפני
 למסור סירבה היא מהדירה, אותי וזרקה

 היא שלי. האישיים החפצים את לי
 ואיימה הילדים שני עם בדירה הסתגרה

 ושל שלה משותפת, בהתאבדות
הילדים.״
 שהשכנים לספר ממשיך הבעל

המישטרה, ואת מכבי־האש את הזעיקו

 כהוכחה הסיפור את הביא ריגלר,
 ילדיו נפש את הרסה שאשתו, לכך

 לטענתו ביותר. חמור באופן הקטינים
 ומסוגרת בלימודיה מפגרת הילדה

 הוא. אף מסוגר והילד חברתית, מבחינה
 הילדים את הסיתה הבעל טען האשה,

 כדי מוחם את ושוטפת אביהם נגד
עליו. שלילי, רושם שיקבלו
 על גם לדיינים סיפר ריגלר ד״ר
לרחל אשתו. של נוספת בגידה פרשת

 הזוגות(באותו ושני מישפחה, ידיד היה
 מאוחר נשוי, עדיין קפלן היה הזמן
ביחד. לבלות לצאת נהגו התגרש) יותר

 עם ממיד
אהדת

 עם לבעלה השיבה ריגלר, חל ^
 לבית־ שהוגשה למזונות, תביעה 1

על־ידי בתל־אביב המחוזי המשפט

 זרים גברים
בבית

 כך על גם נתבעת ריגלר חל ף*
 עם יחסים וקיימה בבעלה שבגדה 1

 הגיש ריגלר ר״ר קפלן. זאב הקבלן
 ותצלומים סודי דו״ח הרבנים לדיינים
 לפני מישרד־בלשים על־ידי שנעשו

 לבצע בקשתו בעיקבות חודשיים,
 שבין הקשרים על וחקירה מעקב
הקבלן. ובין אשתו,

 הרבני: בית־הדין לפני ריגלר ציין
 אישות יחסי בדירה לקיים נוהגת אשתי

 היא הילדים. של לעיניהם גברים, עם
להל־ נהגתי ואני הילדים, את הזניחה

ד נמם) מרילין וידידה(הדוגמנית ריגלר ד
בהתאבדות ואיים -

 ולשכנע המירפסות דרך לעלות שניסו
 מאמצים אחרי רק האשה. את

 לבצע לא האשה הסכימה ושיכנועים,
המשותפת. התאבדות את

 שעימו גרמני, תייר נוסף, מאהב היה
 בזמן שנה, חצי במשך יחסים קיימה

 תפס הבעל במילואים. היה שהבעל
זאת לעומת קפלן, זאב הקבלן, אותם.

 סיפרה היא פלום. אורה עורכת־הדין
 היה כשהוא ריגלר עם שהתחתנה

 נישואיו שנות ארבע אחרי סטאז׳ר.
חדר־ניתוח, אחות ריגלר אברהם הכיר

 ההבטחות עם באף אותי מושך כבר הוא
ריגלר. רחל סיפרה שלו,״

 אם טענה: היא פרקליטה, באמצעות
 מישפחות, שתי לקיים יכול אינו בעלה

 נמס, מרגלית הדוגמנית ושל שלו
לאשתו.״ שיחזור
 מירפאתו את שהרסה הכחישה היא

 והסבירה טען, שהוא כפי בעלה, של
 שהוא מפני המירפאה את לו שסגרו

לעבוד. במקום בבתי־קפה ישב
 35 בסך מזונות דרשה ריגלר רחל

 ובעלה שהיא בטענה שקל, 'אלף
 ״איך שאלה: האשה גבוהה. ברמה חיו
 עם לבלות לעצמו להרשות יכול הוא

 אם באירופה, ימים חודש הדוגמנית
לחודשי״ שקל אלף 18 רק מרוויח הוא

 שאין והסביר זו, תביעה דחה הבעל
 כסגן־מנהל משמש שהוא נכון זה

 ושאין אשתו, שטענה כפי בית־החולים,
 בחודש, שקל אלף 40 מרוויח הוא

 לבסוף מדוע כשנישאל כטענתה.
 התגורר שבו הבית את לעזוב החליט

 כירורג ״אני הסביר: אשתו עם
 יכולתי לא הלל־יפה. בבית־חולים

 סימנים עם וחמישי שני כל להופיע
 להתלונן גם יכולתי לא בסנטר.

 מייד מופיע היה זה כי במישטרה
בעיתון.״

 הגבר עם אשתו של הקשרים על
 שאשתו שבשעה ריגלר, סיפר הגרמני,

 נאלץ הוא המאהב, עם לבלות הלכה
שלהם. לילדים ״בייבי־סיטר״ להיות

 היה שהגבר האשה טענה להגנתה
, בעלה. של ידידו

 הוא שהיום הודה ריגלר ר״ר
נמס. מרלין הדוגמנית עם בקשרים

שפך הרבני בבית־הדין
 הוא ליבו: מרירות כל את הרופא־ריגלר

 כלפיו התנהגה שאשתו לדיינים סיפר
 רסן, כל ושלוחת מופרעת בצורה בבית,
 גדול חלק הקטנים. הילדים לעיני

 וההשתוללות התקיפה ממקרי
 הקטינים, שני לעיני נעשו ההיסטרית,

 נפשיים ולמשברים לדיכאון שניכנסו
טען. היא אמם, מהתנהגות כתוצאה

לדבריו, מהבית, שסולק אחרי גם
 לא קבוע, מגורים מקום״ לו היה ולא

 רודפת היתה היא אשתו. ממנו הירפתה
 והיתה הקבוע, חברה בלוויית אחריו,

עליו. מאיימת
 מודאג שהוא טוען ריגלר אברהם

 לראות יוכל שלא וחושש ילדיו, ממצב
זוהר מרסל •אותם
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