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סוויסה בן־ציון נתבע
 של בסכום אותו, המפר מהצד ההסכם

 בשער־ההמרה בשקלים דולר אלף 20
בפועל. התשלום יום של

 לא ^
שיפחה ^

 מתגוררים סויסה וחווה ן־ציון ף
 הם כצלם. מתפרנס הוא באשקלון. —1

 אף גולן, גד עורךהדין על־ידי מיוצגים
מאשקלון. הוא

בכתב־ההגנה אחרת. גירסה בפיהם
טענו:

 היא קרמרמן אייתן של תביעתה
 ודינה כאחת, וטרדנית קנטרנית
 מתנגדים הם ואין הואיל להידחות,

 פרט התובעת, על־ידי המבוקש לסעד
 בן־ציון של האישיים החפצים להחזרת

בידיה. הנמצאים
 התובעת טענת את דוחים השניים

 בן־ציון שינה ההסכם לחתימת סמוך כי
 התחיל וכי ותדמיתו, דמותו את

 כבשיפחתו. בה ולנהוג בה להתעלל
 וכי גופנית אואה תקף כי מכחיש הוא
 — כטענתה — להשפילה מרבה היה

 טוען הנתבע אך אחרים. בנוכחות
 לשלוט רוצה התובעת, שהיא,

 טוען הוא מבנילמישפחתו. ולהרחיקו
 מנוחת את המטרידה היא שהנתבעת
 הטלפון, באמצעות הרף בלי מישפחתו

 מחרפת כשהיא השינה, בשעות לרבות
 בין ומשתמשת, ילדיהם את ומגדפת

 גמרו לא שנאצים ״חבל בביטוי היתר,
 שהיא לחווה מתכוונת כשהיא אתכם,״

 החליט כשבן־ציון אחת, לא אשכנזיה.
 להתפרץ נוהגת היתה לאשתו, לחזור

 לעזוב ומסכימה באשקלון לביתם
אליה. יצטרף שהנתבע בתנאי

 בקללות שהשתמש מכחיש הנתבע
 על להשתלט מנסה הוא וכי ובחרפות,

 על שהצהיר או אלימה, בצורה רכושה
כזה. רצון

 כבעל שחיו שבעת טוען סוויסה
 בציבור כידועים — דבר לכל ואשה

 והתמורה הכנסותיו כל את מסר —
 ומחנות־ השונות מעבודותיו שקיבל
 שולמית גני במלון שהחזיק צילום

 כדי קרמרמן, איירון לידי באשקלון
 מכשיר־ מערכת־סטריאו, שתרכוש
ועוד. שטיחים טלוויזיה,
 לתובעת שמסר טוען גם סוויסה

 שלה הגירושין לפני שנים, שלוש לפני
 סכום מעוקלים, היו כשכספיה מבעלה,

שקל. אלף 300 של
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וכן לו, שניתנו הציקים את לצלם דאג בן־ציון בילבד.

 שהיא טוען הוא בילו. שם ממלונות־פאר חשבונות
 בכל במלונות״פאר חיו והם מיליונים, ממנו הוציאה

שקל. אלף 300 לה מסר גירושיה לפני רחבי'הארץ.

 קרמרמן שאיירון טוען אף הוא
 אנשים לו שתשלח עליו מאיימת
 מהעולם כאנשי־קאראטה הידועים
 ובבני־ בו שיפגעו כדי התחתו,

 איומיה את מימשה כבר וכי מישפחתו,
 עופר, בשם איש״קאראטה כששלחה

עליו. שיאיים
טענת את מכחישים הנתבעים

 הצטרפה חווה כי קרמרמן, איירון
 חברו וכי בעלה. של למעשי־ההטרדה

 כדי בהליכי־גירושין, כבר כשהיו יחד,
 ולנשלה ממנה לסחוט להתישה,
 לטענתם: הדבר, נהפוך מרכושה.
 כדין שלא שמחזיקה היא התובעת
 ומונעת אישיים, חפצים לרבות ברכוש,

אותם. ליטול ממנו
 היא שהתובעת טוענים הנתבעים

 את מנצלת בכחש, הנתבע את שסובבה
 לשם הבטחות מבטיחה טוב״ליבו,

 היא וכי לקיימן, כדי ולא בלבד פיתוי
 אחר־כך ונוהגת צ׳קים לנתבע נותנת

לבטלם. לבנק להורות
 היות על חולק אינו שהנתבע בעוד

 של רכושה בכיכר־המדינה הדירה
 את לידיו שתמסור תובע הוא התובעת

 שנקנו והמטלטלין האישיים חפציו
 שטיחים, אקוואריומים, כגון בכספו,
 שאותן מצלמות, ושש בדולח מראות
לו. להתנכל כדי בכעסה, שברה
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קבוע. ברידז׳ בחוג המשתתפת מובחרת, וכשחקנית־ברידז
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 על סוויסה של החתימה למרות ילדיו. שלושת 1

עדיין היא לאשה, איירון את ולשאת ממנה להתגרש התחייב שבו חוזה

 ממנה לסחוט פדי יחד שחברו הזוג את מאשימה ואיירון לסוויסה, נשואה
 עולם־תחתון אנשי אליו שתשלח מאיימת שאיירון טוען בו״ציון כספים.

איש־קאראטה. כששלחה איומיה את מימשה וכבר בקאראטה המומחים

העשירה הגרושה ■רידתו־רשעבר, טוענת

1י>0<י׳2ר6

אות׳ וונשל לסדר נרי יהד חברו ואשתו הבעל
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