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 הוא כי לי אמר ואף לגירושין, טובה
 אחרי זאת — לחו״ל שברחתי יטען
 כרטיסי את לי סידר עצמו שהוא

להורי." לנסיעה הטיסה

 דיממגות ^
שווא ^

 של האחרונה הנסיעה פני̂ 
 בעלה, לה אמר לוונזואלה יהודית /

 טופסי על לחתום לה כדאי כי לטענתה,
 שלא המשותף, הרכוש על ויתור

 הילדה את תיקח שהיא לו איכפת
 לה הודיע הוא לטענתה ממנו. ותתגרש

 את ימכור הוא מחו״ל שכשתחזור
 הכסף, את יעלים תכולתה, ואת הדירה
 וייעלם מאל־על פיצויי־פיטורין יקבל

מהארץ.״
 אופי בעלת היא אשתי, ״יהודית,

 משה להגנתו טען — ביותר" קנאי
 עורכי־הדין של באמצעותם פילוסוף,

 ״האופי קרונפלד. והילל גליק בן־ציון
 שווא דימיונות־ לפתח לה גרם הקנאי

 כך, לידי הגיעו הדברים בגידותיי. על
 משותפים מידידים מנעה שיהודית

 חשש מתוך אצלנו, לבקר שלנו
 אותם של נשותיהם עם בה שאבגוד
 איתי לצאת סירבה יהודית ידידים.
 לא ואף קולנוע, בסירטי לחזות

 טלוויזיה בסירטי לחזות לי איפשרה
 נשים מוצגות בסרטים כי בבית,

 ביניהן ההשוואה אשר ויפות, צעירות
 לי לגרום לדעתה, היתה, עלולה ובינה
בה. לבגוד

פילוסוף דייל
נורא״ ,.קנאית

לי, וללעוג לי להציק נהגה ״יהודית
 חריפים. סיכסוכים פרצו זה רקע ועל
 מין יחסי עימי לקיים סירבה היא

 הדיילות עם בה בוגד שאני בי וחשדה
עימי." הטסות

 לו כי להגנתו טען הנתבע הבעל
 שהסתכם דולרים חשבון היה ולאשתו

 הפקיד הוא לדבריו דולר. 24245ב־
 אולם הסכום, ממחצית יותר זה בחשבון

 החשבון כספי כל את משכה האשה
אותם. והעלימה
 הבעל, טוען זה, לחשבון בנוסף

 אלף 20 של סכום פילוסוף הזוג קיבל
 סכום וגם האישה, מהורי כמתנה דולר

 ידיעתו ללא יהודית ידי על נמשך זה
בעלה. של

 כי פילוסוף משה טוען הגנתו בסיום
 כל וכי אשתו, את כלל מכה אינו

 בטענות־שווא לסלקו מטרתן טענותיה
 מזונות דמי לשלם לאלצו כדי מביתו,

גבוהים.
 רועכת בשחקים שהתחילה האהבה

 בתל־ המחוזי בבית־המישפט אט־אט
, אביב.

■ זוהר מרסל
4 יי־ 6 ....

מאחד יותר להרוגבמדינה
הווי
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 כיצד ללמוד באו התלמידים
המישפט, מערכת פועלת

 יילקל הנאשם אך
תוכניותיהם. את

 כל של מעיניהם הציצה האכזבה
 בית־הספר של שנייה ט׳ כתה תלמידי
 סקרנים ובנות, בנים בגבעתיים. בן־צבי

 של העץ ספסלי על ישבו וקשובים,
 בדריכות וציפו בית־המישפט אולם

 הראשון האונס מישפט את לשמוע
 גרינוואלד, פול הנאשם, אולם בחייהם.
אותם. הכזיבו שלנגר, אהרון וסניגורו

 הסניגור קם הישיבה בתחילת
 את יפסול בית־המישפט כי וביקש
 כי טען הוא בדיון. מלהמשיך עצמו

 וגם דעתו את כבר הביע בית־המישפט
 ברורה. בצורה המתלוננת את הדריך

 אליהו לשופטים הגיש הסניגור
 שצקי ועדנה מישר אהרון וינוגרד,
הנאשם שכתב ומפורט ארוך מיכתב
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שלנגר סניגור
לצפות בא הבן

 גרינוואלד הסביר במיכתב גרינוואלד.
 בית־המישפט על מדוע פרטים בפרטי
 הדיון את ולהעביר עצמו את לפסול

אחרים. לשופטים
 המתלוננת את חקר ״בית־המישפט

 תקר לא התובע אפילו שבה בצורה
 בית־המישפט חזר פעמים ארבע אותה.

 האונס. בוצע תנוחה באיזו השאלה על
 המתלוננת, נכנעה הרביעית בפעם
 לה עוזר השופט כי הבינה כאשר

 כי שאמר השופט לדיברי והסכימה
 רגליה את פיסק עליה שכב גרינוואלד

 ציטוט כל בשכיבה." נעשה והאונס
 המתלוננת של עדותה מפרוטוקול

 והשורה, העמוד במיספר היטב סומן
מובהק. משפטן עושה שהיה כפי ממש

 התנגד שראטר עוזי הוותיק התובע
בה אין כי והסביר הפסילה לבקשת

 הופיעה זו קיצונית אנטי־ישראלית קאריקטורה
 המתמחה (״יצאנית״), ״האסלר" בכתב״העת

 מתיימר הוא ובפורנוגרפיה. בעירום בעיקר
 מלים: (מישחק ״הי־ברו" בשם בירה לפרסם
 המילה או ״עברי״, באנגלית פירושו ״חיברו"

 שבו לציור, בירה. לבשל פירושה לבדה ״ברו"
 ליד ערבים של וגופותיהם ישראלי חייל נראים

ט מתלווה הרוס, בית ס  יום לבם ״היה האומר: טכ
שתות הזמן עכשיו לבנון. בהריסת קשה ל

 ישמחו היהודיים שידידינו חשבנו הי־ברו.
 ישמחו הם שותים. שהם הזול היין מן להיפטר
 וכשרה. נחמדה בירה לידיהם ליטול בוודאי

 הפירסומת הי״ברו. לבירה: שם מציעים אנחנו
את לבירה ת להשתמש תוכל הז מי תד  ב

 תנצח והיא הישראלי, החייל של הגברברית
 הבירה תיזהרו: אך הישראלי. הצבא כמו לבטח,

שב.  אותה להוציא תצליחו לא לעולם תתיי
להתנחלויות. רמז המקרר!" של המערבי מהצד

 להתייעצות יצאו השופטים ממש.
 הזמן את חנה המורה ניצלה ובינתיים
ולתל לה שיסבירו מהנוכחים וביקשה

במישפט. קורה בדיוק מה מידיה 
 התבונן התובע הסניגור. בן
 זה אין כי דעתו והביע הצעיר בקהל

 אך נוער, לבני המתאים המישפט
 טובה סיבה היתה שנייה ט׳ לכיתה
 זה. במישפט דווקא נוכחת להיות מאוד

 אך הפיקנטי, בנושא מעוניינים היו הם
 בעניין, אישית כמעט נגיעה להם היתה

 הוא שלנגר, שיאון התלמידים, אחד כי
הסניגור. של בנו

 כי לכיתה הסבירו בהפסקה
 הספינה של בעליה שהיה גרינוואלד,

להפיק רוצה שהוא טען אודליה,

 אומה״ של ״מצפונה בשם תוכנית
 כך לשם אודליה. של השידור בתחנת

 את הנחייה. לתפקידי מועמדות בחן
 וקטנת־הקומה הצעירה המתלוננת

 היה שם דיזנגוף־סנטר, בבניין פגש
 יכולה היא כי לה אמר הוא מישרדו.
 והזמין התוכנית להנחיית להתאים

 המתלוננת במישרדו. לבחינה אותה
 וגרינוואלד בעלה עם לפגישה הגיעה

בבחינה. החל
 החליט חצות שעת הגיעה כאשר

 בנו את להשכיב הביתה יחזור כי הבעל
 גרינוואלד עם נשארה והאשה הקטן,
 הבחינה. את לסיים כדי השומם בבניין

 מהנבחנת גרינוואלד שביקש הדברים
חורגים לה נראו זה בשלב לעשות

 גרינוולד נאשם
פסולים השופטים

בבית־המישפט כיתתו עם שלנגר(משמאל) שיאון
עובד אבא איך לראות

 לדבריה, כווה, הוא התפקיד. מדרישות
 לברר כדי בוערת, בסיגריה זרועה את
 ובכאבים. בסבל עמידתה כושר את

 איתו לשחזר ממנה ביקש אחר־כך
 האמנותי. כישרונה את שתגלה סצינה

 מגיע פורץ כי לדמיין ממנה ביקש הוא
 אם בעלה את לרצוח ומאיים לדירתה

 לפתות תצליח אם רק לו. תתמסר לא
בעלה. חיי את תציל הפורץ את

 להמשיך האשה סירבה כאשר
 לדבריה גרינוואלד, אותה אנס בבחינה,

 שנייה. פעם אותה אנס ואחר־כך בכוח,
 סגורות, בדלתיים העידה המתלוננת

 בבקשת התגלו מעדותה חלקיקים ורק
 הסניגור, הנאשם. שהגיש הפסילה
 כי הוסיף הפסילה, בבקשת שתמך

 בעניין שאלות התיר לא בית־המישפט
 והקשר המתלוננת של נישואיה מצב
האונס. ובין בינו

 הושלכה דומיה ריקות. קאסטות
והכריזו השופטים חזרו כאשר באולם

2391 הזה העולם




