
כספיות, למטרות גברים עם להיפגש
 שכבו, שאיתם בגברים השתיים דנו

 ומיגרעותיהם, מעלותיהם את ניתחו
 שקיבלו הקטנים הסכומים על התלוננו
נוספות. פגישות ותיכננו
 כראייה הובאו אלה משיחות חלק

 הבעל. נגד שהוגש הפלילי במישפט
הללו. מהשיחות חלקים להלן

חמדה, האשה, בין ראשונה שיחה
בין ד: ו די גבר־י

נשמע? מה היי, חמדה:
פנויה? את בסדר, גבר:

בשבילך! רק תמיד, חמדה:
 לאחרים לא למה עבורי? רק גבר:

כן? גם
 אני איך אני... אני... בגלל חמדה:

מרגישה... לא אני לך? אגיד
לפרטיה. שלושה אנחנו גבר:

מה? חמדה:
שלישיה. אנחנו גבר:

 אתה אוויר שלישיה? מי חמדה:
ואני?

 שלושתנו פה אנחנו לא. גבר:
איתך! להיות רוצים

שלושתנו? זה מי חמדה:
שניים. ועוד אני גבר: 1

מי? חמדה:
חשוב. לא גבר:

חגיגה! ואללה, חמדה:
כן? גבר:

הולך! חמדה:
יופי. גבר:

 כמו בדיוק זה לי, כיף יופי! חמדה:
רוצה! שאני

חדש... משהו על מדבר אני גבר:
דנדש. חדש חמדה:

כן. גבר:
שלך? החותמת עם חמדה: י

שלי. הלשון עם גבר:
חוך):חמדה מאמי! מתה, אני (גי

 דפנה, עם חמדה שניה, שיחה
הטובה: חברתה

 אני מה? יודעת את תשמעי, דפנה:
 פיצוי נותן לא שהוא עד הזה, בשלב
 אני זה איתו. נפגשת לא אני אז נאות,
שלי... שהתנאי לו אגיד

מגחכת) (חמדה
 לעשות רוצה הוא כי דפנה:
קפוץ שלישיה.  שישלם קודם לי! שי

 לעמוד יכול לא הוא אם בן־אדם, כמו
שלו... הכספיות בהתחייבויות
להש צריך הוא כל קודם חמדה:

בהול! באופן בדיאודוראנט תמש
יודעת. אני דפנה:

 מסוגלת לא אני זה, מה חמדה:
לאללה! מגעיל זה אופן! בשום

נכון. דפנה:
וכל התנשקתי, לא אני חמדה:

 ברררר.... כזה, הגב, על הסתובבתי הזמן
נגעלתי. נורא

 אלה כל תשמעי, טוב, נורא! דפנה:
ש שמשלמים  סתם אחרת, משהו. להם י

משלמים. לא הם

 עם נפגשתי בערב אתמול חמדה:
הגבר תו גירעון(  רומן, אז ניהלה שאי

שר א חרי בינתיים, לו נישאה ו ש א
 של יום זה היה טוב, מבעלה). התגרשה

 נפגשתי לי. היה לא כזה שדבר זיונים,
 באמצע וכבר חמש בשעה גירעון עם

האוטו... בתור העיר,

 כל אחרי יכולת? איך אבל דפנה:
הפעילות?

 אני לעשות? יכולה אני מה חמדה:
 והכי־ לגידעון. לא להגיד יכולה לא

דבר. של בסופו נהניתי, גם — צחוק
 שווה זה איתו תשמעי, טוב, דפנה:

שבעולם. הדברים כל
 סיפור, נגמר שתיים בשעה חמדה:

 חדש, סיפור התחלנו ועשרים ובשתיים
 הביתה, הגעתי בוקר לפנות חמש. עד

אמר לו! שעומד לי ואומר מצלצל והוא
נורמלי! לא אתה לו: תי

 הוא פגז! הוא הזה שלו החבר דפנה:
איתו. לי לסדר מנסה

 עם למחוק, צריך ההוא את חמדה:
שלו... הסירחון

 נורא. משהו זה נורא, דפנה:
 טוב משלם לא גם הוא חמדה:

כסף׳... לי יש כסף, לי ,אין
 מרמת־אביב. לזאת שישאר דפנה:
ש החדש חמדה:  ברמת־ וילה לו י

 אומרת זאת בעל־מיפעל. והוא השרון
 מאוד. נאה בחור והוא מאוד, עשיר הוא

 קישקשנו. דיברנו, צילצל, הוא אתמול
טלפון... לי נתז הוא

 את סרטן, ואני סרטן הוא דפנה:
 קנאים נורא והם עקרב, אשתו שומעת?

 העקרבים, סכס, ואוהבים ושתלטנים
 איך בבית. סכס אוהבים לא וסרטנים

 בבית דופק לא שהוא אמר הוא צחקנו!
 יכול. לא הוא בחודש. פעם אפילו
סטופ! נון חביבי, — ובחוץ

 לבעלה אסורה
ולבועלה

 אלה מוקלטות שיחות עיקבות ^
 נער־הפי־ כי החוקר־הפרטי החליט *4

 כגבר עצמו את ויציג לאשה יטלפן תוי
אותה. להכיר הרוצה אמיד,

 להתאמץ צריך היה לא הוא ואומנם,
 חמדה, לו אמרה קצרה שיחה אחרי כלל.

עליו. נדלקה והיא סכסי קול לו יש כי

ואמ אינטימיים לפסים מייד גלשה היא
שלו לקיים צריכה אשה ״לדעתי, רה:
 לשם מיניים יחסים בשבוע ימים שה
רווח.״ למטרת ימים ושלושה כיף

 פילוסופיית מול המום היה המפתה
נשו איננה אם אותה ושאל הזו, החיים

 את מסיימת היא כי לו אמרה היא אה.
 פעם עוד טילפן נער־הפיתוי נישואיה.

יק סינית למיסעדה חמדה את והזמין
 ביקש האוכל ואחרי לשם, נסעו הם רה.

לדירתו. איתו לעלות ממנה
 יהלומן הוא כי לה סיפר הוא

 אותה הושיב בדירה אחריה. וחיזר
 אותה לחבק הדלת,והחל מול

ה את לסגור ניסתה היא באור.
 אותו הדליק הוא אך חשמל,

 ממנה וביקש אותה הפשיט הוא מייד.
 לא האשה שונות. בפוזות שתעמוד

 והחלה ממנה רוצה הוא מה הבינה
 אחרי רק סוטה. בידי נפלה כי מפחדת
תנו מיני בכל לצד מצד אותה שסובב

מוש למגע־מיני איתה הגיע ולא חות
 אותה והביא להתלבש לה הירשה לם,

הביתה.
 נראים שבהן תמונות, 20 התוצאה:

 מתעלסים. כשהם ונער־הפיתוי האשה
של עורר־הדיו הזמין ימים כמה אחרי

 הפלילית התביעה הוגשה כאשר
 האשה, דווקא זו היתה ובן־ארי, רונן נגד

 מהיועץ־המשפטי ביקשה אשר חמדה,
בקש אולם בתיק. ההליכים את לעכב

תומו. עד התברר והתיק נדחתה תה
שק היא האשה כי התרשם השופט

 לשיחות האזין הוא פאתולוגית. רנית
פורנו מלאות הן כי והתרשם הטלפון
גרפיה.

 כי בעליל מוכיח ״תמליל־השיחה
 לרבים, מופקרת אשה היא המתלוננת

 יחסי־ לה היו לנאשם, נשואה ובהיותה
 הנוכחי, בעלה אהובה, עם רק לא מין

 של רב מיספר עם גם בו־זמנית אלא
 ציין אתנן,״ תמורת וזאת נוספים, גברים

השופט.
בית־המש־ את שיכנעו ״ההקלטות

לקש היוזמת היתה המתלוננת כי פט
 הזרים הגברים עם האינטימיים רים

השופט. קבע הטלפון,״ באמצעות
מאי מאוד התרשם השופט כי נראה

 האשה, של השלילית המוסרית שיותה
לשכנע הצליחו ״הסנגורים קבע: והוא

מופ באשה מדובר כי בית־המשפט את
 לפני להביא ניסה שבעלה לרבים, קרת

 זה ולצורך זנוניה, דבר את בית־הדין
כי חשיפת לצורך בחוקר־הפרטי, נעזר
אשתו.״ עורי

וקבע, העברי הדין את בדק השופט
 ואין ולבועלה, לבעלה אסורה חמדה כי

 ראויה ואיננה למזונות זכאית היא
 השופט, לדעת כן, על בילדים. להחזיק

 הליכי־מישפט, הנאשמים שיבשו לא
מע את להנציח כדי הכל עשו כאשר

 היא הסופית ״התוצאה האשה. של שיה
 חייג שאליה והנכונה, הצודקת התוצאה

 לראות אין כן ועל להגיע, בית־הדין היה
השו קבע הליכי־משפט,״ שיבוש בה

פט.
 הנאשמים את זיכה בית״המשפט
או שהאשים הראשון, מסעיף־האישום

 נערכו מאז אומנם האשה. בצילום תם
 צינעת־הפרט, חוק נחקק הצילומים

 אך כאלה, צילומים כיום אוסר אשר
 זוכו עדיין, אז חל לא זה שחוק מאחר

הנאשמים.
 השניים הורשעו הודאתם, על־פי

 האזנות- חוק על עבירה של באשמה
 כלל נאשם לא עצמו נער־הפיתוי סתר.
במשפט. כעד אפילו הופיע ולא

■ אלון אילנה

ק סוטה. _ הכר הבינה התצלומים את כשראתה ו

במארב בן־ארי סרטי חוקר
ך .הוא ט צרי רנ דו או פן די או בהול!״ ב

 לה והציג למישרדו האשה את הבעל
 הגבר כי לה הסביר הוא התמונות. את

 בלש־ הוא איתה יחד בתמונות המצולם
 במיש־ ולהעיד לבוא מוכן שיהיה פרטי,

פט.
 את השאירה הכל, על ויתרה האשה

 סכום רק וקיבלה בעלה אצל הילדים
שקל. אלף 79 של

 מתגלה היה לא המעשה כל כי יתכן
 מעוד היתה לא שהאשה מכיוון לעולם,

 איתו לגבר נישאה היא בפירסום. יינת
 ולא נשואה, שהיתה בעת יחסים קיימה
הפרשה. כל את מחדש לעורר רצתה
 ולא מהתוצאה, מרוצה היה הבעל גם

 אחד אולם הדבר. את לפרסם התכוון
 בפרשה מעורבים שהיו מעורכי־הדין

 רבני, לבית־דין במיקרה אחד יום נכנס
 נער־הפי- את ראה הגדולה ולהפתעתו

 על ומספר דוכן־העדים על עומד תוי
 אשת עם לו שהיו אינטימיים יחסים

 סיפר הזדעזע, עורך־הדין אחרת. איש
 נמסר והעניין לו הידוע את לרבנים

למישטרה.

שהוא חשבה רוצה, הוא מה הבינה רא היא
מזות. שתעשה וביקש אותה הנשיט הוא

1


