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שלום־בית. וביקש הרבני לבית״הדין פנה זאת, בכל אשה. עם וגם גבר

 יהודית רס״ר משפילה אשר ן*
 מבחינים ראשה, את )33( נויפלד ^

 במרכז ומכוערת עגולה בקרחת
 הבלונדי. שערה עטרת בתור פדחתה,

שה מבעלה, למזונות בכתב־התביעה
 רפי עורר־הדין על־ידי יהודית גישה

 הכריח 29.3.85 ״בתאריך נאמר: שדמי,
 רובינשטיין ברטה אמי, את בכוח בעלי

 היא ראשי. שערות את לגזור ,62ה־ בת
 ראשי, שערות ממיטב לגזור הספיקה

והתעלפה.״ נפלה כאשר
 ),32( נויפלד יהודה רס״ר כי נראה

 להענישה רצה יהודית, של בעלה
 ומשתפות־ לזונות השמור זה, בעונש
 כי חשדו בגלל האוייב, עם פעולה
 כי חשד הבעל מפקדה. עם בו בגדה

 עם שנתיים במשר רומן ניהלה יהודית
במישטרה. מפקדה רונן, רוני רס״ר

 תריסר לפני הכירו נויפלד בני־הזוג
 במיש־ המשותפת בעבודתם שנים,
 ואחר־כר כשנתיים יחד יצאו הם טרה.

 ילדים, שני להם נולדו מאז התחתנו.
 לפני כבר היו־מאושרים. לא חייהם אבל

 אשתו כי נויפלד חשד שנים כחמש
 ויצא חקירות עיר הוא בו. בוגדת

 שלופה כשסכין המאהב, בעיקבות
 זה אר במישטרה. תיק נגדו נפתח בידו.
נסגר.
המאהב נ

גבר איגגו
 שוב נויפלד חשד שנתיים פני ך■
או חקר הוא מאהב. יש לאשתו כי €
מפ סיפור מפיה להוציא והצליח תה

אך בו, בוגדת היא כי הודתה היא תיע.

 מנקוה עם בבגידה השוטות אשתו תא מאשים ₪טו
 וחיכה בה לתעלה שבערה מתרוננת והיא במישטוה,

מונות ונשים למעון בוהה היא נן ועל אותה,

ושאו הנד
ד  צעירה אלא גבר, איננו המאהב כי אמרה9111 ט

 את לחפש יצא נויפלד ממכרותיהם.
 מפיה. גס וידוי להשיג והצליח הנערה

 אשתו את אוהבת היא כי לו אמרה היא
 איים נויפלד יחסי־מין. איתה ומקיימת

 הכל יספר זאת, תפסיק לא אם כי עליה
לאביה.
מתפקידו נויפלד הועבר כשנה לפני

־עגורה קרחת ; ״ ;2;
של ראשה את לגלח ממנה ודרש אמה, את הזמין בה,

 למעלה) (הקרחת, קווצת־שיער חתכה האם הבת.
 במישטרה. מקורס תמונת־מחזור למטה: והתעלפה.

התחתונה. בשורה משמאל החמישית היא יהודית

סלעיל *הרה ♦**;3 ר.ארצ:,ר< הסער ביו/
א סחו'־ ר•3ח.-ט גג־ 1^/4 סח' זוטרסו.סח.אח־ק• ־קוד3 קורס ת׳

 לתפקיד בתל־אביב המרכזית ביחידה
 העילה אבו־כביר. בבית־המעצר אחר,

 שהגיעו מיכתבים היתה להעברתו
 נויפלד את האשימו ואשר למישטרה,

 אורגיות, קיימו כי קצינים שני ועוד
 יחסי־מין וסחטו לזנות נערות הדיחו

 שנה נמשכה בעניין החקירה מנשים.
 לבדיקה פעמיים הלך נויפלד שלמה.

פעמים. עשרות ונחקר בגלאי־שקר
 מפקדו לו קרא חודש לפני רק
 והתיק הסתיימה החקירה כי לו והודיע

נסגר. נגדו
 רק לנויפלד היתה רגע מאותו

 את כתב מי לגלות אחת. משאת־נפש
 הוא ומדוע. נגדו הללו המיכתבים

 חקירה תיעדר כי ממפקדו ביקש
 ביקש כן על סירב. זה אך בנושא,
 ולטפל חופש שבועיים לקחת נויפלד
בעצמו. בעניין
 במשך שרכש בנסיון השתמש הוא

 והפעיל אנשים חקר במישטרה, שנים
 כי מידע קיבל ולבסוף מודיעים,

 אשתו על־ידי נכתבו הללו המיכתבים
 ולהעסיקו דופי בו להטיל ומאהבה,
 להתעניין יוכל שלא כדי וזאת בצרות,

המו אשתו. של בענייניה מדי יותר
 הוא המאהב כי גם מסרו שלו דיעים

 האשה, של מפקדה איש־מישטרה,
רונן. רוני רס״ר

 צעקות
המירפסת מן

פלד ך רר וי  על הפרטים כל את בי
 לאחות נשוי הוא כי מצא היריב,̂ 

 נויפלד ילדים. לארבעה ואב רחמניה,
 והצליח רונן של אשתו עם נפגש

 הרומז על יודעת היא כי מפיה להוציא
)4 ג בעמוד (המשך
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