
 ,,בסכין! אות■ רוצוח א״ם ..בעל■
 מדוום־אמויסה הצעירה טוענת

בישואר■ שהתאהבה (משמאל)
 המושבים ליד ושוב שוב עבר דייל ן■*

 מהן, אחת הנשים. שתי ישבו שבהם1 1
 עקבה השנייה נרדמה, יותר, המבוגרת
 חן מצא הוא הדייל. אחרי במבטיה
 להיות, יכולה היא כמה בת בעיניה.
 הוא ,15 בת אולי ,14 בת הדייל. הירהר
.החליט

 וצעדה ממקומה קמה הנערה
 אחריה. מיהר הדייל המטוס. לירכתי

 יהודית, היתה למקומה, כשחזרה
 מאוהבת. מוונזואלה, הצעירה התיירת
 במלון להיפגש קבעו הם בלוד כשנחתו
 התגוררה. היא שם בתל־אביב, הילטון

 חודשיים ראשון. ממבט אהבה זו היתה
 דייל ים בבת נשא זו, טיסה אחרי

 בת יהודית את פילוסוף, משה אל־על
 של אביה לאשה. מוונזואלה וחצי 15ה־

 התנגד מקאראקס, מיליונר יהודית
 מהרעיון, נרתעה האם גם בתו. לנישואי
 אחרי לתל־אביב, בעלה את והזעיקה

 רוצה אני ״אמא, לה: הודיעה שבתה
משה." עם להתחתן
 היא יהודית שנים. שמונה עברו מאז

 .37 בן פילוסוף ומשה ,24 בת היום
 החתונה אחרי נסעו ובעלה יהודית

 בית במתנה להם נתן ואביה לוונצואלה
 עם לעבוד סירב משה אך ומכונית.

 ארצה. לחזור מיהודית ודרש חותנו,
 נולדה שהתחתנו אחרי שנים כחמש

 3 בת היא היום בת. ולמשה ליהודית
וחצי.

 היפהפיה״את יהודית פיזרה השבוע
 באותה לעצמה שיצרה החלומות ענן

 לבית־ שהגישה בתצהיר גורלית. טיסה
באמצ בתל־אביב המחוזי המישפט

 ואהרון לנר זאב עורכי־הדין של עותם
 כי עלי איים ״בעלי מסרה: היא טירר,

 אותי וירצח אותי להכות ימשיך
בסכין!״

 שובר צועק,
מפה

שלפני בתצהיר, גילתה הודית ^
 פילוסוף משה התחיל משנה יותר
אף ורוחנית, פיסית באלימות להתנהג

 הקטנה. הבת ושל זרים של בנוכחותם
 יהודית הגישה חודשים שלושה לפני

 כלכלן היום בעלה, נגד מזונות תביעה
 שבעלה השאר בין בו וגילתה באל־על,

זרים. גברים עם לצאת ממנה דורש
 בתצהיר יהודית טענה
בשמה: שהוגש
 נסיעתי לפני כחודשיים, לפני
 כל וללא בקאראקס, הורי אצל לביקור

 אותי והיכה בעלי, אותי תקף סיבה,
 ובעיקר גופי חלקי בכל נמרצות מכות

 סימנים לי וגרם ובגב, בידיים בפנים,
 השכנים גופי. חלקי בכל כחולים
 מאיים בעלי קרח. בעזרת בי טיפלו

 אותי יכה הוא אותו ארגיז אם כי עלי,
 הקטנה. הילדה את יכה ואף הבחנה, בלי

 הוא איומיו. את שומעת שהילדה מובן
 במכונית כשישבנו גם אותי היכה

 בתי נפגעה מכך וכתוצאה שלנו,
בראשה. הקטנה

 הוא מטיסה הביתה חוזר כשהוא
 וצועק והתריסים החלונות את פותח

 מקלל הוא אותו. מכה אני כי לרחוב
ישמעו. שכולם כדי אותי ומגדף

 אחרים וכלי־בית צלחות לוקח בעלי
 גייס הוא סיבה. ללא אותם ושובר וזורק

 אשר אביו, את גם ההפחדות למערכת
 יקח כי עלי ומאיים לדירתנו מצלצל

 להגיע נוהג הוא אותי. ויפתח סכין
 בדיבורים הילדה לב את ולקנות הביתה

 הוא מעטות דקות לאחר ובנשיקות.
 מהבית. ויוצא בפיתאומיות אותה עוזב

 מתחילה לפתע, שנעזבת הילדה,
 מנוחה. מוצאת ואינה ולבכות לצעוק
 כי לכך, גורמים שלו אלה מעשים
 השכנים את ושואלת מסתובבת הילדה

 לאן יודעים או שלה אבא את ראו אם
הלך.

 לדירה נכנס מטיסה, הגיע בעלי
 לתת ממנו ביקשתי שתיה. פחית ולקח

 את קניתי כי לילדה, הפחית את
 את פתח הוא אך עבורה. השתיה
 ריצפת על תוכנה שופך והחל הפחית,

 ואף עלי הילדה, על והחדר, המיטבח
 אך לחדול, ממנו ביקשתי עצמו. על
את זרק ובפני, בגופי אותי היכה הוא
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השבוע. שצולמה בפי פילוטוף יהודית למעלה: צואלה. במטוס לראשונה שנפגשו אחרי חודשיים בבת״ים,

 שם, שהיתה במזוודה בעט בפני, הפחית
 הילדה את לקח ואז היד, תיק את זרק

 כאילו להתלונן למישטרה איתה וברח
בו. פגעתי אני

 מיני מגע עימי מקיים אינו בעלי
 לי אמר שהוא אחרי ארוכה. תקופה מזה
 המין, באבר ממחלות סובל הוא כי

 שהוא בו חושדת שאני לו אמרתי
 לי רמז הוא גברים. עם מיני מגע מקיים

 לקיים מסוגל שהוא אך נכון, שזה
 לנסות התחיל ואז נשים, עם יחסים
 אינו הוא מאז בכוח. יחסים עימי לקיים
 הוא ארוכים לילות ובמשך ממני מרפה
 מאיים, מטריד, מנוחה, לי נותן אינו

 איני לכן בכוח. עימי לשכב ומנסה
שלמים. לילות לישון מסוגלת

האשה. של תצהירה כאן עד

 על מביעות
יפוש

 לנהוג פילוסוף משה את הביא ה *ץ
שתו  שהיא כפי והיפה הצעירה ^/כא

 הגדולה לאהבה קרה מה טוענת?
 15 בת היתה כשיהודית ביניהם שפרחה

וחצי?
 בעלה של שמעשיו טוענת יהודית
 חייה, את למרר ומכוונים מתוכננים
לדרי להיכנע לה ולגרום להפחידה

הרכוש. לחלוקת בקשר שותיו
ולנר עורכי־הדין שהגישו בתביעה

 פילוסוף יהודית של בשמה וטירר
 הם בתל־אביב, המחוזי המישפט לבית
 אשתו את לאלץ ״כדי השאר: בין ציינו

 ורכושיות כספיות זכויות על לוותר
 שימוש תוך בעלה, בה מתעלל

 ותוך ובאכזריות, גופנית באלימות
חייה. סיכון

 מייד חתם ינון יעקב המחוזי השופט
 כל פילוסוף משה על האוסר זמני צו על

 כלפי מילולית, או פיסית אלימות
 האשה כפיית כולל והילדה, האשה
 שנערך לדיון, עד אישות, חיי לקיום

זה. שבוע בתחילת
 מזונות דמי מבעלה דרשה יהודית

 בצירוף לחודש, שקל אלף 39 בסך
 לה אישר בית־המשפט בית. הוצאות

בלבד. שקל אלף 18 של סכום
 לדמי תביעתה את נימקה יהודית

 13 מזה באל־על עובד ״בעלי מזונות:
 שלו, הוותק הצטברות ובשל שנה,

 נטו שקל אלף 50לכ־ משכורתו מגיעה
 במטבע משולמת כשחלקה לחודש,
 נהגנו זר. במטבע וחלקה ישראלי

 לנסוע נהגנו וכן שבוע לסופי לנסוע
 נהגנו בחו״ל בשנה. פעמים 3כ־ לחדל
 כספים ולהוציא במלונות־פאר לבלות

 לחדל נסיעה כל על בילויים. על רבים
 דולר 2000 לפחות להוציא בעלי נהג
לבילויים. רק

 עילה לעצמו ליצור מנסה ״הוא,
)46 בעמוד (המשך
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