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ת ת בי ש רו ח
ע שבו  דוכן־ על לעלות אמורה ^

 נאה, אשה בתל־אביב 0העדי1 1
 כדי לערך, 35 בת עיניים, שחורת
המפתיעה. עדותה את להגיש

עדותה, מתן לפני שהגישה בתצהיר
 במיסעדה נטו ״ההכנסה הכריזה: היא

 שקל אלף 600כ־ היא בדיזנגוף, שלנו
לחודש."
 לבית־ הגישה כבר אשכנזי ■פיבי

 אהרון עורכי־הדין באמצעות המישפס,
 המישפטי, החומר את ולנר, וזאב טירר
 מיסעדה הפכה איך מסבירה היא שבו

 לבית־חרושת דיזנגוף ברחוב קטנה
לזהב.

 הזה,״ העסק בבית בעצמי ״עבדתי
 כי אישי, באופן לי ״וידוע פיבי, סיפרה

 מסתכם המיסעדה של היומי הפידיון
 50ו־ כמיליון דהיינו שקל, אלף 35ב־

 שהוצאות מאחר בחודש. שקל אלף
 מסתכמת ביותר, נמוכות התיפעול

 לערך שקל אלף 600 ב־ נטו הכנסה
בחודש."

 את לאמוד לנסות אפשר כך, אם
 בתל־אביב מסערות בעלי של ההכנסה
פיבי. ממיסעדת וכמה כמה פי הגדולות
 ברחוב מיסעדה בעלת עולה מדוע
 דוכן־העדיס על מיוזמתה, דיזנגוף,
 ולבעלי ״לי ועדה: עם קבל ומכריזה

 אלף 600 של נטו. חודשית הכנסה
 הממוצעת כשהמשכורת זאת שקל."
שקל? אלף סג בסביבות, נעה בארץ

 במזכירות נרשם החודש• בתחילת
 כתב־ בתל־אביב המחוזי בית־המישפט

נגד אשכנזי פיבי שהגישה התביעה

ב ה רז

 שלה, לעורך־הדין פנתה פיבי
 נגד בהליכי־מזונות שיפתח וביקשה

 להפסיק ממנה דרש המיסעדן בעלה.
 הסכם לירי שיגיעו עד הטיפול, את

 ודרשה בקולו שמעה -היא משותף.
 ההליכים את להפסיק מפרקליטה
המישפטים.

 מה זמן לפני שמכר אשכנזי, ניסים
 ביר, גולדן אחרת. במיסעדה חלקו את

 שלא בפיבי מפציר החל דיזנגוף. ברחוב
 לא חייו כי טען, הוא ממנו. להתגרש

 אם כי טען הוא בלעדיה. חיים יהיו
יתאבד. — ממנו תתגרש
 לדבריה, האמינה, אשכנזי פיבי
 שלום־ למען לחזור. והסכימה לניסים

 אשכנזי שניסים אומרת היא בית.
 במימוש החל וכי שולל. אותה הוליך

ידיעתה. ללא הרכוש

 געלס מדוע
המיליונר!

ך ו ס  לחיפה, פיבי נסעה יולי ^
 לתל־ כשחזרה אחיה. של ^לאזכרה

בעלה. את מצאה לא אביב.
 זכויות את מכר שהוא לה, נודע

המיסעדה של בדמי־מפתח השכירות
דולר אלף 400כ־ כנראה ׳ששווה —
ללונדון. ונסע —

 בשם אדם אצלה הופיע יותר מאוחר
 אשכנזי ניסים כי שטען אדרי. איציק

 במחיר פיבי ממיסערת חלק לו מכר
העסק. את מנהל הוא וכי מציאה.

 כי פיבי סיפרה בבית־המישפט
 פעמים, כמה ניסה. אשכנזי ניסים

 איים ואף ובאלימות. בכוח נגדה לפעול
 הנמצא אקדח, באמצעות אותה ירצח כי

 בהליכים נגדו תפתח אם ברשותו,
מישפטיים.

 אשכנזי, ניסים נגד תביעתה בסיום
 מבית־המישפט, אשכנזי פיבי מבקשת

 מזונות הקטינה ולבתה לה יפסוק כי
 לחודש. שקל אלף 129 בסך

דריישתה: את מפרטת היא
20.000 מזון עבור הוצאות •

תכשיטים בגין הוצאות •
10.000 ופרוות

7000 ביגוד עבור •

קוסמ מספרה. עבור •

5000
 קו־ ותכשירים טיקה

סמט־ם

10,000 לבת מטפלת עבור •

ומישחקים ביגוד עבור •
4000 הילדה של

3000 לבת גן־ילדים עבור •

25.000 לחו״ל נסיעות עבור •

מיסעדות בילויים עבור •
15.000 ובתי־מלון

 שקל אלף 129 בסר מחמת מבעלה תנבשז אשכנזי סיבי
יילר א1ה זלאן הכסף יבוא מניין ומסבירה - לחודש

 ניסים המיסעדן־המיליונר בעלה,
אשכנזי.

 עם נפגשתי 3972 אפריל ״בתחילת
 ."37 בן אז שהיה אשכנזי, ניסים

 אז ״הייתי בתביעתה. האשה הצהירה
 אחרי קצר וזמן התאהבנו .20 בת

 בדירה יחד להתגורר התחלנו הפגישה
ופיבי. ניסים נישאו 397 6ב־ •שכורה."

 המשותפים חיינו תקופת ״במשך
 להכניס אותי שיכנע אשכנזי ניסים

 בחו״ל, בירושה שקיבלתי סכומי־עתק,
 ובתי־עסק דירה רכשנו מזה וכתוצאה

ובתמי צעירה, בחורה הייתי שונים.
 נסים כי רעתי על העליתי לא ,מות

 אותי לנשל כדי הרקע את הכין אשכנזי
ורכושי." כספי מכל

בתי־ ישני הצדדים רכשו השאר. בין
ביותר היקר במקום בדמי־מפתח, עסק

— 52

 קנו וגם לכיכר, סמוך דיזנגוף, ברחוב
ברמת־גן. דירה

 אחד כל רכשו, אשכנזי וניסים פיבי
חדשה. פרטית מכונית לעצמו,
 פיבי ניהלו שלהם בתי־העסק את
 לפעמים דבריה, לפי אשכנזי, וניסים

 ברחוב המיסעדה לחוד. ולפעמים יחד
 ונוהלה, שמה, על נקראה דיזנגוף

 כשהיא על־ירה. בעיקר לטענתה.
ולילות. ימים בה משקיעה

איומי
התאבדות

י ר ח ה ^ מ  שנות־נישואין. כ
ה חל ה £  מרגישה אשכנזי פיבי //\

כתוב בעלה," אצל מוזר במצב

 מאוד. עצבני הפך ״הוא בכתב־התביעה.
ונחלש." הלך המיני ותיפקודו

 רבה במסירות בבעלה טיפלה פיבי
 אולם יכולתה, כמיטב לו לעזור וניסתה

 פתח ביותר. שלילית בצורה הגיב הוא
 החל ואף אשתו, נגד זעם בהתקפות

בה. חושד
 הלך בעלי של המיני ״תיפקודו

 •שאונו אימפוטנט. שהפך עד ונחלש.
 מצב בשל רחוקות. לעיתים אליו חוזר
 בבית־ שלה בתביעה האשה מגלה זה."

 מחשבות מפתח הבעל ״החל המישפט.
 ממנה ודרש חולניות, ומחשבות קינאה

 הוא הטבע. בדרך שלא יחסים קיום
בבית". אותי וכולא אותי רודף החל

 לגלות: ממשיכה אשכנזי פיבי
 להתגרש, ניסים דרש שנים כמה ״לפני

רכושי." כל על שאוותר בתנאי אך

10,000 המכונית אחקת עבור •

20.000 הבית החזקת הוצאות #

 ובעלה היא קיימו פיבי. לדברי
 שכללה ביותר, גבוהה רמת־חיים

 בשנה. לחו״ל נסיעות שתיים־שלוש
 בלבד שלה נסיעה כל הסתכמה לעיתים

 האחרון הבילוי לערך. דולר 5000ב־
 הסתכם ידידים, עם במיסעדה, שלהם
שקל. 15,000ב־ פיבי לדברי

 אשתו את אשכנזי עזב מדוע
 ונמלט? עסקיו. את חיסל הצעירה,
 פגש שאותה בתו. של למטפלת
 כי פיבי. לדברי אשכנזי. גילה בלונדון.

 אחותו. מתגוררת שם לניו־יורק, ייסע
הגיש. לא עדיין ישלו כתב־הגנה את

■ זוהר מרסל

בקיבוץ ניצוץ —
)17 מעמוד (המשך
 להיפגש מוכנים אנחנו אותם. להחזיר

 על לדבר שרוצים תנועה, או גוף כל עם
 בצורה לא אבל החברתית, הבעייה
 הזמן, כל מאיתנו התרחקו הם גזענית.
̂  יכול לא אני בחדר־האוכל. בבריכה,

מארח.״ אין אם אורח להיות
 נבעה היתה, אם ה״השתוללות״,

 כמו מוסררה לאנשי שהתייחסו מכך
 באופן מהם אחד לכל ולא אחד גוש אל

 בעייה אל כמו אליהם התייחסו אישי.
 אנשי אותה. ולהכיר ללמוד שצריך

 מצד בהסתייגות הרגישו מוסררה
 הראשון הרגע מן כבר הקיבוצניקים

 לנקום. מהם אחרים רצו כך בשל ואולי
 אופניים זוג מונח לא אצלם בשכונה

 ובוודאי דשאים אין שם בית, כל ליד
שחיה. בריכת לא

 הקבוצה מצעירי שאחדים קרה, כך
 חברי של אופניים זוגות כמה לקחו

 ואפילו הקיבוץ, בשבילי נסעו המשק,
 לחדר־האוכל. האופניים עם נכנסו

של האירגוני הרכז אבני, עופר

הזה. העולם צלמת של במצלמתה

 שנה במשך כבר מארגן מפ״ם, צעירי
 על־ידי השכונות אימוץ פרוייקט את

 הכוונה הארץ. רחבי בכל מפ״ם קיבוצי
 הצדדים משני האנשים את להוביל היא

 משותפות הפגנות משותפות, לפעולות
הדדי. ואירוח

 בגיבעת־ מתקיים לחודש אחת
 קיבוצים לחברי משותף סמינר חביבה

 כשהמטרה הארץ, מכל שכונות ולאנשי
 הבעיות של משותף לימוד היא

 משותף אינטרס מתוך החברת־ות,
שוויונית. באווירה

 עם קשר עופר יצר השאר ־בין
 היו ואלה מוסררה, משכונת אנשים
 מיפגשים, כמה אחרי להתארח, אמורים
 ראשוני למיפגש היתה הכוונה בנחשון.
 מישפחות אורגנו לא לכן לגמרי,

 כי סיפר עופר לאורחים. מאמצות
 אין במשק כי בבירור לאנשים הסביר
 יצטרכו אולי ולכן אותם, לשכן מקום
 **י לדבריו, לו, אמרו הם במיקלט. לישון

 לבוא רוצים הם וכי משנה, זה אין כי
מיקרה. בכל

 מוסררה אנשי כי ידעו בנחשון
 התרגש לא איש אבל להגיע, עומדים

 ״כי עופר, אמר להבין," ״צריך מכך.
 האנשים כל כמו הם בקיבוץ האנשים
 מעורב אחד כל לא בעיר. האחרים

 וזה איכפת, אחד לכל לא בפוליטיקה,
 במשק שאורגן היחידי הערב היה לא

___ אנשים אליו. הגיעו לא ושחברים
* מעוניינים בעיר, כמו בדיוק בקיבוץ, ׳

 אוהבים הם שלהם, הפרטיים בחיים
 מול בערב שישי ביום לשבת

 לפגוע כוונה שום היתה לא הטלוויזיה.
 פשוט החברים מאורגן. באופן בהם

לחלוטין." טיבעית בצורה התנהגו
. רב נזק גרמו בעיתונים הפירסומים

 והן נחשון לחברי הן מוסררה, לאנשי הן
 עצמי." גול ״חטפנו כולו.. לפרוייקט

אבני. עופר אמר
 במוצאי־השבת שהתקיימה באסיפה

 את להמשיך החברים החליטו בנחשון,
 גם הוחלט מוסררה. שכונת עם הקשר

 בעניין שיטפל מיוחד צוות הקמת על
 הקשר מהות את כולל בהיבט ויבחון זה

והשכונה. הקיבוץ בין
■ סרגוסטי ענת


