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 ״בעלי לשופט: וסיפרה הרוכן |על 1

 ,ביותר. גבוהה רמת־חיים לי העניק
 במועדוני־ ,מפוארים במקומות בילינו
 מאוד הרבה הביא בעלי בבארים. לילה,

 הוא שרציתי. מה כל וקנה הביתה כסף
 שלי. הקודמת המכונית את החליף
 במסעדות לאכול מינהג לנו סיגלנו

יקרות".

 מסתיר הוא שבהם מקומות־מחבוא
 עם ,גמרתי ^דולרים.

!,עשייה
 בת בהיותה ציון את הבירה חל ^

 8ב־ ממנה מבוגר היה הוא .14 1
רחל, אחרי לחזר שהתחיל לפני שנים.
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 גונה את להשאיר החליט פורת חיים השופט דולרים. מלאי מחבוא

לבית־המישפט. עורד־דינה על-ידי שהוגשו בפי האישה של המזונות

 שלא בחר אסקפור, ציון הבעל,
 והשופט, אשתו, תביעת מול להתגונן

 לשלם אסקפור לציון הורה פורת, חיים
 דמי שקל אלף 50 אסקפור לרחל

בחודש. מזונות
 לבית־ הבעל פנה שעבר בשבוע

 וביקש בתל־אביב, המחוזי המישפט
 הסיבה: המזונות. מתשלום אותו לפטור

מיקצוע. החליף הוא
 לעלות אסקפור רחל התבקשה שוב

 של לסניגורו ולאפשר דוכן־העדים על
 ומנתה שבה היא אותה. לחקור בעלה

 לפנות אותה שהביאו האירועים את
 לבית־המישפט חודשים שישה לפני

 אחותי! עם בי בוגד ״בעלי ולהכריז:
 במשולש ולחיות להמשיך יכולה איני
 מאיתנו אחד אחותי. ועם בעלי עם

).2365 הזה ללכת!״(העולם צריך
 תחילת על בתצהירה אז סיפרה רחל
 לפנות עכשיו לה שגרמה הפרשה,
יש שלבעלה לו ולגלות לשופט

 בת עשירה, באחותה, מאוהב ציון היה
 יום שנתיים. במשך איתה ויצא ,16ה־

 עם ״גמרתי לרחל: ציון הודיע אחד,
עשירה".
 ,16 בגיל ציון, עם שהתחתנה לפני

 ביום הפלה. לעשות רחל הספיקה כבר
 בחודש בהריון, שוב היתה היא החתונה
הרביעי.

 רחל גילתה החתונה אחרי קצר זמן
 הרפתקה כל אחרי אך בה, בוגד שבעלה

 הזמן, שעם ״חשבתי אליה. חוזר היה
 הילדים הזה, הדחף על יתגבר הוא

רחל. סיפרה ישתנה״, והמצב יגדלו
 אותה, להכות ציון כשהתחיל

 רחל ביקשה בבית־המישפט, לדבריה
אותה. אוהב שהוא ענה ציון גט.

 בעלה, אחרי לעקוב התחילה רחל
 השנייה האשה מיהי לגלות רצתה היא

 אחותה, חשדה: התעורר לפתע בחייו.
 על להגן וניסתה אליה באה עשירה,

אשם אינו שהוא רחל את ולשכנע ציון

 בבקשת ממש כל רואים הם אין כי
 אולם הבקשה. את דחו הם הפסילה.
 כי והסביר רגליו על שגית קם הסניגור

 זו החלטה על לערער עומד הוא
 הוא אז ועד העליון, לבית־המישפט

 השופטים המישפט. דחיית את מבקש
היושב וגרינוואלד, הפעם נעתרו

 נראה חדשים, תישעה כבר במעצר
 הנוספת. הדחייה לקראת לב וטוב שמח
סניגורו. אל וחייך אמו עם התחבק הוא

 כבר נידון להיות עמד המישפט
 כמה נדחה אז שנה, מחצי יותר לפני

 יש כי הנאשם של טענתו בגלל פעמים
בליל צילם שאותה קאסטה, בידיו

והוא הופסקו, עבריינות מעיסקות הכנסותיו עשירה. ציון התגונן |יי 1 ץ||1ך1¥| 1ךן1ך;ךון*|
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אסקפור. טען כאלה," מזונות לשלם אי-אפשר אהובתו, את הסיע שבה מכוניתו ליד בתמונה נראה

 שנדד ם3״
 לשלם חייב

״ ! ו ת ש א ל
ללב. לקחת ולא לו לסלוח ושעליה
 של ביתה ליד לארוב החליטה רחל
 של מכוניתו את ראתה היא אחותה.

 עשירה ואת הבית, ליד עוצרת ציון
 רחל למכוניתו. ונכנסת מהבית יוצאת
 את חידשו ואחותה שבעלה הבינה

ביניהם. הקשרים

 נשאר הכל 4^
במשפחה

ל ח  למישרד־החקירות מיהרה ^
 אחרי שיעקבו ודרשה אירם, 1

 שעשירה לבלשים סיפרה היא אחותה.

 רחל קיבלה קצר זמן תוך נשואה.
 אחותה נראתה שבהן תמונות

 של בחברתו ובמסעדות בבית־קפה
ציון.

 לחזות כדי לבלשים התלוותה רחל
 המעקב ובאחותה. בבעלה עיניה במו

 רחל בהרצליה. אשל במלון הסתיים
 המלון, מחדרי באחד בעלה את הפתיעה

מהמקום. להימלט הצליחה עשירה אך
 של באמצעותה הגישה, רחל

 ממישרד גולן, שרית עורכת־הדין
 בר־שילטון, מנשה של עורכי־דין

אסקפור. ציון נגד תביעה
 נפרד בחדר לגור עברה רחל
 בעלה. ושל שלה המשותפת בדירתה

 ציון, עבור גם לבשל המשיכה היא
 עם להיפגש הלך ואחר־כך בבית שאכל

 רחל את לשכנע שניסו היו אחותה.
 אך במישפחה. נשאר שהכל נורא, שלא
 היה ״לו יותר. עוד אותה הרגיז זה הסבר

 פחות הייתי אולי אחרת, באשה מדובר
 היא מציון״, להיפרד בדעתי נחושה

הסבירה.
 גילה עשירה של שבעלה אחרי גם

גיסה, ובין אשתו בין הקשרים את

 שהרומן להכחיש עשירה המשיכה
חודש. ציון עם שלה

לא
כשד

 בדעתה נחושה היתד! חל ^
 יתעקש, ואם מבעלה, להיפרד 1

נגדו. גלויה למילחמה לצאת
 פרקליטו באמצעות אסקפור, ציון
 מבית־המישפט ביקש עזרא, אברהם
 לרחל, המזונות מתשלום אותו לשחרר

 ביקש השופט מיקצוע. שהחליף מפני
 אלא ברירה, היתה לא לסניגור פרטים.

 עסקי את עזב אסקיפור ציון להסביר:
 לתעסוקה ועבר התחתון, העולם
 לאשתו לשלם כסף לו אין לכן רגילה.

ילדיהם. ולשלושת
 אסקפור, לציון היו עסקים אילו

 רב כה כסף הביתה להביא לו שאיפשרו
בבית־המישפט? אשתו שסיפרה כפי

 בחשד במעצר אסקפור ישב בעבר
 עזב כבר הוא אך גנוב. ברכוש שסחר

 ועבר התחתון העולם עיסקי את
 הפרקליט אמר יותר, מכובדים לעסקים
 ירד מיקצוע, החלפת עם לכן, לשופט.

 לבית־ הודיע אסקפור מנכסיו. הבעל
 אינו שלו החדש שהמקצוע המישפט
 לשלם כדי כסף לו אין ולכן משתלם
 טענה היא התעקשה. רחל אך לאשתו.

 כסף יש שלבעלה יודעת שהיא
 החזיק שבהם המקומות על והצביעה

 שלו. הדולרים מלאי את אסקפור ציון
 עצור היה שאכן בטענה התגונן הבעל
 פליליות עבירות על חשדות בגלל

 אז לו שהיה הכסף וכי סמים, ופרשיות
בלתי־כשרות. מעיסקות בא

 המחוזי השופט התערב זו בנקודה
פורת: חיים

 היא האשה כי יוכיח ומתוכה המיקרה,
 יוכיח כי טען הוא אותו. אנסה אשר
 כדי באלימות או בכוח השתמש שלא

 את דחה הוא אז חסדיה. את להשיג
 בתואנות לפעם מפעם הקאסטה הצגת

 במיבצע כחדשייס לפני ורק שונות,
שוטרים סניגורו, בלווית יצא דרמאטי,

 לשלוף כדי )2378(הזה העולם וצלם
 היתה שבו ממקום־הסתר הקאסטה את

 קורן לבית־המישפט חזר הוא חבויה.
 אחר־כך רק קאסטות. שתי ובידו כולו
 וכי ריקות, קאסטות אלה היו כי הודה
 המתלוננת על ללחוץ כדי אותן הביא

האמת. את שתספר

ך1ךד ך1\  שצול־ כפי עשירה, 1|
1  הבלשים עליידי מה 111111\1

 כשדרשה אקספור רחל ששכרה
בעלה. של הבגידה על הוכחות

 חזר והבעל הטיעון, זהו ״...אם
 זו הרי מעבריינות, ומתרחק למוטב

 עקב מזונות, להפחית סיבה אולי
 לבטל סיבה אין אולם הרשות. נסיבות
 בה ואשר שחלפה לתקופה מזונות
 שבאו הכנסות על המישפחה חיתה

אסורים., ממעשים
 בתשלום חייבת שיצאנית ״כפי

 חייב והפסיקה, החוק פי על מס־הכנסה
 בהתאם וילדיו אשתו במזונות שודד אף

 עבריינים יהיו כן, לא שאם להכנסותיו.
 משום רק מזונות מתשלום פטורים

פסולים. ממקורות באו שמשאביהם
 המלאים כיסיו על העידה ״האשה

 פורת השופט סיכם הבעל", של
 ההחלטה את במקומה והשאיר

 לשלם אסקפור ציון את המחייבת
לחודש. שקל אלף 50 בסך מזונות

■ זוהר מרסל

התל עזבו המישפט דחיית אחרי
 המתרוקן האולם את ומורתם מידים
 יום זה היה אחר. מישפט לחפש והלכו

 בהליכי לצפייה בכיתה שהוקדש
 תום. עד אותו למצות רצו והם הצדק,
 חזר גרינוואלד ופול מאביו נפרד שיאון
לכלא.

239147 הזה העולם




