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חיים דרכי

נ 1הא שאלמנת מפני לביתו, להיכנס יכול ואינו להתחתן עומד הבו
[ אלפיו מאות של חובות בגלל הונוש את מעקלים והנושים ש, שו יושבת

שה הא
ש אינה רכו

 יצאה האשה
 הבער נזהמיקלחת.

 האישום: בה. חשק
לאונס. ניסיון

₪ דד; נעמי
 פרג׳ר מנסח־ של המשותפים חייהם

האחרו בתקופה הידרדרו ואשתו )30(
 הירבו זה, עם זה הסתדרו לא הם נה.

החיים. את לזה זה ומיררו לריב
 שבועות לפני היה הגדול הפיצוץ

 פרסי, ממוצא שהם בני־הזוג, אחרים.
 לשלושה הורים קריית־שלום, תושבי
למישטרה. הפעם הגיעו ילדים,

 שבעלה טענה תלונה, הגישה האשה
 מנסור, אותה. לאנוס וניסה אותה תקף

המרכ בתחנה במיסעדה כמלצר העובר
הת עניין את הכחיש בתל־אביב, זית

והניסיון־לאונס. קיפה
 סיפר שעבר בשבוע ועזב. ראה

 בתל־אביב השלום בבית־מישפט הבעל
 במשך ממנו" עצמה את ״מנעה שאשתו

 היא ,,'לדבריו 1 ה־ז היום בערב ימים. 10
 והוא ורעננה, טריה המיקלחת, מן יצאה
יחסי־מין. איתה לקיים רצה

 את שייצג סלטון, יוסף עורך־רין
שב- אילת, חיים לשופט, סיפר פרג׳ר,

אילת שופט
לאנוס ניסה הבעל

 לדעת הבעל נוכח מוקדם די שלב
 שלה, החודשי במחזור נמצאת שאשתו

 לאשה הפריע לא זה אבל אותה. ועזב
 שבו לרגע שעד במישטרה להתלונן

 השתמש הוא העניין, על לוותר החליט
אותה. לאנוס וניסה אותה, תקף בכוח,

 בוודאי שהיא טען סלטון עורך־הרין
 חיי את למרר כדי תירוץ, חיפשה
 התובע על־ידי שיוצגה האשה, הבעל.

 שהוא ״התחננתי סיפרה: המישטרתי,
 גם היא עזב." לא והוא אותי, יעזוב
 באותו סטירה לה נתן שמנסור טענה
הסטירה. עניין את הכחיש הבעל לילה.

 נוספת טענה בפרצוף. יריקה
 לה ירק בתחנת־המישטרה האשה: של

 נעלב שהוא מפני ״זה בפרצוף. מנסור
 אמר נגדו," הגישה שהיא התלונה בגלל

 לא הבעל היריקה עניין את סלטון.
הכחיש.

 טען לאשה, האמין אילת השופט
 לחשוב לבעל לתת ש״אין בסיכום
 לעשות יכול והוא רכושו, היא שהאשה

 מנסור את ושלח רוצה,״ שהוא מה בה
 בפועל, מאסר חודשי לשישה פרג׳ר

 חודשי שישה אליהם מצרף כשהוא
על־תנאי. מאסר

 על לערער מתכוון סלטון עורך־ריו
המחוזי. בבית־המישפט גזר־הדין

 חודש בסוף באילת תערן ג׳ודי, חברתו, עם צלסון לירון של תוגתו
 לעזוב אביו, של אלמנתו ממריאן, מבקש הוא חודשים כמה מזה זה. | 1

 עם בה להתגורר לו לאפשר כדי ירש, הוא שאותה אביו, דירת את
 טאבה, של ימה חוף על נלסון של בכפר גר הוא בינתיים אשתו־לעתיד.

מיטבח. וללא שרותים ללא אחד בחדר
 הדירה, את לפנות ממריאן לירון ביקש שבהן רבות, פניות אחרי

 של להצעותיו מריאן סירבה נכבד, טכום־כסף למריאן שהציע ולאחר
 הראל, וחרותה זק אלכסנדר עורכי־הדין של למישרדם ופנתה לירון

 של כמוציא-לפועל לירון, ובנו רפי של עיזבונו נגד תביעה בשמה שהגישו
 מזונות מהעיזבון למריאן לאשר בית־המישפט התבקש בתביעה הצ״י־אה.
הקבועים. מזונותיה את ולקבוע זמניים,

 לירון. לבנו רכושו כל את הוריש כי נודע רפי של צוואתו פירסום עם
 גיא, לבנו וגם בחוסר״כל, אלמנתו את השאיר שרפי מכן הופתעו אנשים

 נראה רפי של הקרובים לחבריו דבר. הוריש לא הראשונים, מנישואיו
 הם ומריאן. רפי בין המעורערת מערכת-היחסים על ידעו הם מובן. הדבר

 בארצות־ אמו עם שחי גיא, את אליו לקרב רפי של ניסיונותיו על ידעו גם
הברית.

 של אחיו בת היא מכובדת, למישפחה בת רפי, של הקודמת אשתו
 מרפי. גירושיה לאחר גיא, בנה, עם הארץ את עזבה היא לוין. דב השופט
חיי־הרפת- שחי רפי, של בכיסו מצוייה הפרוטה היתה לא תקופה באותה

קו•
 מק״ הכושי הכוריאוגרף עם רפי של גרושתו התחתנה בארצות־הברית

ביחד. גיא את גידלו והם ותרבותי, חביב אדם קייל,
 את השקיע הוא רווחים, מכניס החל רפי של כשהכפר שנים, לאחר

 שהפכה מיסעדה רכש השאר בין באילת. רובם עסקים, בכמה כספו
 דולר 2500 תמורת המיסעדה מושכרת היום ברקודה. בשם ליוקרתית

לחודש.
 גיא. בנו את לפגוש כדי לארצות־הברית רפי נסע שנים שמונה לפני
 ביניהם. קשר כל היה לא שנים במשך

רפי נרגש. רפי היה ,19 בן אז שהיה בנו את בלוס־אנג׳לס רפי כשפגש

 באפשרותו היה שלא השנים כל על אותו לפצות רוצה שהוא לגיא אמר
דבר. לו להעניק

״י עברית. מבין אינו גיא האנגלית. בשפה התנהלה לגיא רפי בין השיחה
"1ז <011101־6 ח16 *0 010011,30111־0311(גיא: לו ענה רפי של הסבריו לאחר

 כל״כך, אותי אוהב אתה (״אם 1010 ,סס!*11(>10דח (001נ0( 010 3 ) 3)111130"׳.
קאדילאקז״) לי תקנה שלא למה באמת, אותי ואוהב
 ״אני תדהמה: של רגע לאחר לגיא ענה נישמתו, עמקי עד שנפגע רפי
 שנים שלוש ותשרת לישראל שתבוא ומציע כל־כך אותן אוהב באמת
מקאדילאק!״ יותר לן אקנה זה ואחרי בצבא,

משוגעז״). (״אתה .•■41־0 (00 0015״? היתה: גיא של תשובתו
נותק. ביניהם והקשר גיא לבנו רפי בין הפגישה הסתיימה אלו במילים
 אביו בין היחסים את לירון מתאר בבאר־שבע לבית״המישפט 'בתצהיר

מריאן. אשתו לבין
 שבו משותפים" חיים ״הסכם על 1987 במרס 22ב־ חתמו ואשתו רפי

 באותו לחיי־מישפחה. הדומה במיסגרת ביחד לחיות רצונם על הצהירו
המזונות. נושא הוזכר לא הסכם

 פרקליטו אל רפי פנה כספים, ענייני על מריאן עם ארוכים דיונים אחרי
 ממנו וביקש ארוכות, שנים במשך הקרוב ידידו שהיה שיפמן, ברון

לירון. לבנו ונכסיו כספו את הוריש זו בצוואה צוואה. לערוך
 רצה הוא שיפמן. עורך־הדין עם לירון התייעץ רפי של מותו אחרי

 שמריאן לו הסביר שיפמן למריאן. מזונות לתת עליו חובה אם לדעת
 החיים ״הסכם הודאות לפי נלסון, של מעיזבונו למזונות זכאית אינה

המשותפים".
לבנ חלקם גדולים, חובות אחריו שהשאיר הסתבר נלסון מות אחרי

 למעלה חייב נשאר שם ומס־ההכנסה, מע״מ לשילטונות ובעיקר קים,
ש״ח. אלף 200מ־

 של מעיזבונו חלק לעקל ההוצאה־לפועל אנשי באו אחדים ימים לפני
נלסון.

 יי עימם להגיע ומקווה בעלי־החוב, עם משא־ומתן שיפמן מנהל בינתיים
ה נעמי כלשהי• לפשרה ו דו ■ א

להיפרד עמדו הם בבית־המישפט: נלסון לירון של תצהירו
 של העיקריים החלקים להלן

 לירון השכוע שהגיש התצהיר
לבית־המישפט: אילת־נלסון

 ז״ל נלסון רפי המנוח של בנו אני
 והנני ,6.2.88 ביום באילת נפטר אשר

צוואת על־פי עזבונו של היחיד היורש

גיא הכן
ו קארילאק ל׳ ״תן

 וקויימה תוקף קיבלה אשר המנוח,
בית־המישפט. בהחלטת
המב עם המנוח אבי של חייו מסכת

 היטב, לי וידועה מוכרת (מריאן) קשת
וממוש רבות שיחות מתוך היתר בין

 בעבר, המבקשת איתי ששוחחה כות
 ככולן רובן ואשר בחיים, המנוח בעוד
 לדבריה, הזעום, התקציב על נסובו
מח לצורכי לה להקציב המנוח שנהג
 משק־ביתם והוצאות הוצאותיה ייתה,

המשותף.
וה המבקשת של המשותפים חייהם

 בחודש החלו אחת קורת־גג תחת מנוח
נח 22.3.87 שביום לאחר ,1987 מרס
 הצהירו שבו בכתב, הסכם ביניהם תם

במסג- יחדיו לחיות רצונם על שניהם
ולירון נלסון

דש...״1לח ש״וז 600 לה נתן ״ה!א

 של יחס כלפיה מגלה שהוא כך
והתנכרות. חוסר־איכפתיות אדישות,
 ועד — בחיים שבעודו לי ידוע

 ליתן המנוח נהג — פטירתו ליום
 ש״ח 600 של חודשי סכום למבקשת

מספ כגון האישיים, צרכיה כל לסיפוק
הצו במידת תרופות מכוני־יופי, רות,
 מההוצאות חלק ואף הנעלה ביגוד, רר,

 המשותף, משק״הבית של השוטפות
 המיצ־ מירב ועוד. פירות לחם, כגון

 חלב בשר, כגון הבית, לכלכלת רכים
 למשק־ המנוח סיפק שונים, ומשקאות

 של החודשית קיצבתה מתוך שלא ביתו
המבקשת.

 בניהול טרחה מצידה המבקשת
בעבודות־ עסקה המנוח, של משק־ביתו

 (״הסכם מישפחה. לחיי הדומה רת
המשותפים״.). החיים

 מפורשות, התנאות כלל זה הסכם
 אף והיא המבקשת, רכשה לא שלפיהן

כל זכויות לרכוש, עתידה היתה לא
 המנוח, אבי של ובנכסיו ברכושו שהן
 חתימת ביום בבעלותו שהיו באלה לא

נכ או רכוש בכל ולא הסכם־הנישואין
כל בזמן לנכסיו מתווספים שהיו סים
 שלו המשותפים חייהם במהלך שהו
המבקשת. ושל

הסכם־החיים־המשו־ חתימת לאחר

להת המבקשת עברה ביניהם, תפים
המנוח. של בביתו גורר
 על חתימתו לאחר חודשים 10כ־
לעולמו. אבי הלך זה הסכם
 חייהם תחילת לאחר ביותר קצר זמן

הת והמנוח, המבקשת של המשותפים
והגי לחלוטין, ביניהם היחסים ערערו

סתום. למבוי עו
 לפני להתלונן, הירבתה המבקשת

 כר על המנוח, של ומודעיו מכריו כל
יכו אינם המנוח עם המשותפים שחייה

קופץ שהמנוח על־כך להימשך, לים

 כספיים, אמצעים לה לספק ומסרב ידו
 המינימום בבחינת הינם לדעתה אשר

 על־כך לצורכי־מחייתה, לה הדרוש
 בדרך בחייו אותה שיתף לא שהמנוח
 כרווק, באורח־חייו והמשיך כלשהי,

ועל מקיומה, מוחלטת התעלמות תוך

־'-'י

̂יע׳.)שיסמן פרקליט )זי
י כלום לה מניע ״לא


