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 בין סיכסוך התגלע שבועיים לפני

 החליף סלוק כי טוען כוסיהן השותפים.
 כל את משם ונטל במישרד, מנעולים

 ויעקב הואק משה עורכי״הדין הציוד.
 רכושו להשבת תביעה הגישו נתנאל

 נגד הגישו זה עם יחד בוסידן. של
במישטרה. תלונה הסנ״ץ־לשעבר

 סנ״ץ־לשעבר, מרגיש כיצד מעניין
 לחקי־ נושא משמש עצמו הוא כאשר

רת־מישטרה.

מישפט
 גש■□ שבע
זונות שא■!!

 קבעה השופטת
 ראשה מותר בי

 באיזזר־תיירות, לטייל
בזנות. להיחשד מבלי

 השוטר צפה תמימות דקות עשר
ש הנשים, בשבע רחמאשווילי יצחק
והח בתל־אביב, בתי־המלון ליד טיילו

זונות. הן כי ליט
 השוטר של זו למסקנתו הסיבות

 רחמאשווילי בבית־המישפט התבררו
 שבע את וראה בצד עמד כי העיד

 בין בערב מטיילות הצעירות הנשים
 טיילו הן ודיפלומט. פלאזה בתי־המלון
 מהן אחדות לבדן. ולעיתים בחבורות,

ואח ברחוב, שעברו אנשים עם שוחחו
 נהגיהן. עם ושוחחו מכוניות עצרו רות
 כל כי וחלק חד השוטר הסיק זאת מכל

לדין. להעמדתן והביא זונות, הן השבע
 השוטר כי התברר בבית־המישפט

 התצ־ בזמן דו״ח־פעולה ערך לא הזריז
 עצרה מהנשים מי רשם לא הוא פיר(.

 חקר ולא גבר, עם שוחחה ומי מכונית,
הנ שוחחו שאיתם מהאנשים אחד אף

 הנשים את אומנם חקר השוטר שים
במ עשו מה ושאל אותן, עצר כאשר

 עוסקות הן כי הכחישו כולן אבל קום,
 להימצ־ סיבה היתה אחת ולכל בזנות,
 בדרך היו כי סיפרו חלקן במקום. אותה

 כי סיפרו ואחדות שבסביבה, לדיסקוטק
חברה. לפגוש כדי באו

בי ניל, גלרון עורך־הדין הסניגור,
 לזכות אחיטוב הדסה מהשופטת קש
לאש להשיב צורך בלי הנאשמות, את

קולק אישום כאן יש כי טען הוא מה.
 ראיות״לב־ אף אין למעשה וכי טיבי
בזנות. עיסוק על הנשים נגד אורה

 בעבירה אשה להאשים ״אי־אפשר
 באיזור טיילה שהיא מפני ורק אך כזו

הסניגור. אמר תל־אביב!״ של המלונות
 הסניגור, טענת את קיבלה השופטת

 לחייבן מבלי הנאשמות, כל את וזיכתה
לאשמה. להשיב כלל

חיים רוני
לא השופט

בלילות ישן
בנו בדירת המזגנים

1
אברהם ח״כ של

שינה מדירים שפירא
השופט של מעיניו
אבן־ארי אריה

ובני־מישפחתו
₪ אלד, אילנד!

 במ־ קיים היה רבות לא שנים לפני
 המדלה. בשם תורכי חוק דינת־ישראל

 לשבת אסור לשופט כי קבע זה חוק
 היה לו רעב. או עייף הוא כאשר בדין
 במדינת־ישראל, בתוקף עדיין זה חוק
 יכול אבן־ארי אריה השופט אם ספק
 מתוך קרובות. לעיתים בדין לשבת היה
 לבין השופט בין ומתמשך ארוך דיון

 של וכלתו בנו שפירא, ואלישבע פינחס
 השופט כי מתברר שפירא, אברהם ח״כ

 בלילות לישון יכולים אינם ואשתו
 שהתקינו הרעשניים המזגנים בגלל

בדירתם. השכנים
 ישן אני המזגן בגלל ״בדרך־כלל,

 וקם. מתעורר ולסירוגין טרופה, שינה
בג רצופה שינה לישון יכולים לא אנו
 בבית־המיש־ השופט העיד הרעש.״ לל
 בשנת פורת. מרים השופטת בפני פט

די שתי השופט מישפחת קנתה 1979
 בתל- וייצמן ברחוב גדול בבניין רות

 כי השפט הבחין 1980 בשנת אביב.
 מותקנים דירתו ליד הנבנית בדירה
למזגנים. פתחים

 חשכו!" ועיני הפתחים את ״ראיתי
 לחברת בתלונה פנה הוא השופט. אמר
הוחלט התייעצויות מיספר ולאחר דיור

הר עוצמת את השופט בפני להדגים
 היום, בצהרי לדירה הוזמן הוא עש.

במ הופעלו השכנה בדירה המזגנים
 השופט בדיקט. כוסו והפתחים לואם,

 כאשר אולם רעש. כל שמע ולא הקשיב
 כי הבין בדירה להתגורר השופט נכנס

לי לו מניח אינו שכנו מדירת הרעש
שון.

 רעש בין ההבחנה לי ידועה ״היום
 (של עת באותה ובלילה. ביום סביבתי

 וזה במיגדל הבטון את יצקו ההדגמה),
 הצגה, היתה זו לדעתי גדול. רעש יצר

 הבחנתי לא מסביב הגדול הרעש ובגלל
 אי־הפ־ של למצב הפעלה של מצב בין

נמ מחאה מחיתי הזהירות למען עלה.
רצת.״

 השופט הגיש 1982ב־ המיפלצת.
 השלום לבית־מישפט מישפטית תביעה

 מיש־ את לחייב ביקש בה בתל־אביב
המזגנים את להעביר שפירא פחת

אבן־ארי שופט
סחפה...״ שינה ישן ,אני

 תיגרם שלא כדי הדירה, של אחר לחלק
 כל את לבצע או לתובעים, הפרעה

 רעש למנוע כדי הדרושים השינויים
 כבר ניסו הצדדים לתובעים. והפרעה

 מיש־ הסדר. לידי להגיע פעמים כמה
 לאקוסטיקה מומחה הביאה שפירא פחת
הרעש. עצמת את מדד אשר

 גדול אחד, מזגן אומנם כי קבע הוא
 אבן־ מישפחת על־ידי שכונה במיוחד,

 גדול לרעש גורם ״המיפלצת" ארי
 צו־מניעה הוציא בית־המישפט מאוד.

שפי בדירת אולם זה. מזגן הפעלת נגד

 ואחרי נוספים, מזגנים שני עוד רא
 זוג עוד קנו ״המיפלצת", את שהרחיקו

 כל כמעט מפעילים הם אותם מזגנים
 בגלל כי טוען שפירא פינחס הזמן.

 במיזוג־אויר לחיות חייב הוא מחלה,
 יכול אינו וכי עונות־השנה, בכל מלא

המזגנים. על לוותר
 אבן־ארי, ציפורה העידה השבוע

 בפני צרותיה את ותינתה השופט, אשת
 המזגן כי אמרה היא גם בית־המישפט.

 מנוחת־הצ־ את לנוח לה מאפשר אינו
בלילה. לישון או הריים
 את מפעילים השכנים כי סיפרה היא

לקי גם בקיץ, וגם בחורף גם המזגנים
 מפריעה המזגן פעולת לחימום. וגם רור

 של המונוטוני קולו צורות: בשלוש
 הטרמוס־ פעולת לישון. מפריע המזגן

 מעירה לסירוגין, ומפסיק שמפעיל טט,
הויב להירדם. ומפריעה הישנים את

 החדר חלונות כאשר הנוצרות רציות,
ומפרי המיטה את מרעידות סגורים,

לישון. עות
הצי בית־המישפט את לשכנע כדי

 שערכה מסוים רישום אשת־השופט גה
 לח־ נכנסה לדבריה זה. בחודש ברביעי

 דקות בלילה, 11 בשעה דר״השינה
 בדירת־ המזגן הופעל אחר־כך מיספר

השכנים.
 המזגן ספר, וקראתי למיטה ״נכנסתי

 הטרמוס־ בליוויית לעבוד והחל הופעל
 בשעון, הבטתי הקשבתי, בהתחלה טט.

 לעבוד, מתחיל המזגן כי וראיתי
 לקחתי דקות. ארבע כל אחרי ומפסיק

 במשך לרשום. והתחלתי ועיפרון נייר
 כיצד רשמתי חצות, עד שלימה שעה
 שלוש שתיים מידי ונפסק המזגן פועל

 היתה ערב באותו הטמפרטורה דקות.
 לי ברור לא ולכן מעלות, 15 בסביבות

 או לקירור המזגן הופעל אם בכלל
 בשמיכות התכסינו אנחנו לחימום.

צמר."
 פורת השופטת ניסתה מסוים בשלב

 להסדר. להגיע הצהרים את לשכנע
המכו מצמרת אנשים מבינה, לא ״אני

 אפשר ואי מהשוק, אנשים לא בדות,
 ותוהה!״ עומדת אני להסכם? להגיע
הצד של עורכי־הדין נכנסו זה בשלב

 השופט, עורך־דינו־של לפעולה. דים
 אפשרות תיתכן כי אמר לוינבוק, בני

שעו מרתף השכנים יקנו אם לפשרה,
 לשם ויעבירו לבניין מתחת למכירה מד
 אמנון עורך־הדין הקומפרסורים. את

 שפירא, משפחת את המייצג זיכרוני,
ויש הדבר את יבדקו שולחיו כי הבטיח

 המשפט את שיסיים פתרון לכל מחו
שנים. חמש כבר הנמשך
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 הציגה. דגמיו שאת בית־חרושת ידי
 בבע־ פגשה הילטון, מלון במיסדרונות
 עבודה, לה שהציעו רבים לי־מיפעלים

 מיפעל עם רווקא לעבוד בחרה היא אך
בל דוגמניות־צמרת המעסיק יוקרתי,

בד.
 בהצעות־עבו־ ,לדבריה מוצפת, היא

בתח להשתתף בעקשנות ומסרבת דה,
 כאמור, היא, כי למיניהן יופי רויות

 תפקיד לה יציעו אם אבל ביישנית.
 קשה לה יהיה זאת, לעומת בקולנוע,

הביישנות. למרות לסרב, מאור
 הקטנות ההנאות את אוהבת היא

 שלה, החבר את למשל כמו שבחיים,
סו על רכיבה טוב, אוכל האהבה, את
 את שונאת היא אביבי. ומזג־אוויר סים

צבועים. ואנשים לא?) (מי המלחמה
 לא בחורות כי חברות, הרבה לה אין
 היא בסביבה. אותה אוהבות כל־כך
 מישני כמיקצוע בקוסמטיקה עוסקת

 היא כי וטוענת רחוק, לטווח וכהבטחה
 יפים מוגמרים מוצרים להוציא אוהבת
 יפות נשים אוהבת אינה ידיה. מתחת

 בעבודתה אך בסביבתה, ממנה יותר
 בהן, להיתקל שלא לה קשה כדוגמנית

 הכי תמיד להיות משתדלת היא ולכן
יפה.

 בשנה. לה דחו הצבאי שירותה את
 היא במיקצוע. להתקדם צ׳אנס לה נתנו
 היא כי קרבית ביחידה לשרת רוצה

 לה איכפת ולא הרפתקאות, אוהבת
 לזמן רק אך בסיני, אי־שם זרוקה להיות

 עם להתחתן רוצה היא אחר־כך קצר.
 ילדים. שלושה לו וללדת שלה, יואל

 לי יגיד יואל ״אם מודה, היא בכלל,
 הוא אוותר. הדוגמנות, על לוותר
אצלי." במעלה ראשון

 שלה, ההרפתקנות אהבת במיסגרת
 סוחר של בחברתו לחו״ל שנסעה כמעט
 20ו־ גמלים 30 תמורתה שהציע ערבי,
 ללונדון. איתו שתיסע כדי דינר, אלף

 החבר אבל בעיניה, חן מצא הרעיון
 רצינית, היתה לא שהיא טוען שלה
בוטלה. העיסקה ולכן

הננע למבטי־הגברים רגילה היא
 עפעף מנידה ואינה ללא־הרף, בה צים

 גבה. מאחורי לחשושים שומעת כשהיא
 מיק־ לא זה יפהפיה להיות הכל, אחרי
 מב־ את בחשבון להביא צריך קל. צוע

 מבטי־ההע־ את הנשים, של טי־הקינאה
 של הנורא הפחד ואת הגברים של רצה

איך־אני-נראית־היום.
 לעיתים בראי מתבוננת בן איריס
 משב כל מדברת. משהיא יותר מזומנות

 אותה מעביר בשערותיה רוח של קל
 את מהארנק שולפת היא ומייד לדום,
הזדמ באותה ומתקנת והמסרק, הראי

האיפור. את גם נות
לשכוח. לא גא מחייב, המעמד

הפי א״ ביהמן א.
מ בעי ואבטחה גביה שרוחי
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