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 נימפומנית. שהיא יודע אני דם ^
/  חמה, בחורה שהיא ידעתי רק אז אבל 1 1/

 כך איתה." טוב לי שיהיה כדי הכל ועושה
 להשלם־הזה אוזנה, (״גבי״) גבריאל סיפר

 לבטל ביקשה שהפרקליטות אחרי השבוע,
 על נגדו שהוגש החמור כתב״האישום את

 בחברתו כביכול, שביצע, נוראים מעשים
 נאסר האמיתי השם בדוי, (שם רינה הרווקה

לפירסום.)
 סיפר שנולדה," מאז רינה את מכיר ״אני

 לא הוריי. של שכנים היו ״הוריה .38ה־ בן גבי
 בשבילי היתה היא כי בכלל, בה התעניינתי

 מגבי צעירה ,26 בת כיום רינה, קטנה." ילדה
שנה. 12ב״

 חזרתי שנים, שמונה לפני אחד, ״יום >
 רינה את וראיתי הביתה, מרמת־השרון

 בתור בטרמפ, אותה לקחתי בתחנת־אוטובוס.
 היא שכבנו. כבר דקות 20 ואחרי שכן, של בת

אוהבת ושהיא עין, עלי שמה שמזמן לי אמרה

 להתחתן ורצה בה התאהב והוא שלי, חבר עם
 לו ואמרה בה, לגעת לו נתנה לא היא איתה.
 שלנו״. הקשר על ידע לא הוא בתולה. שהיא

רצתה וכאשר שלה, מכונית היתה לרינה

 ובאה אליו מתקשרת היתה גבי את לפגוש
 כרצף, עובד שגבי מכיוון עבודתו. למקום

 וללכת כרצונו, העבודה את לעזוב היה יכול
רינה לשפת־הים. או לפרדס למלון, רינה עם

 והפכה גבי, של בביתו מבקרת גם היתה
 עם התיידדה היא כולה. המישפחה לידידת
 שערה את לספר בבית, לה לעזור נהגה אשתו,
 נכנסת היתה אשתי ״כאשר גבי. את ולספר

 בגניבה, אותי מנשקת רינה היתה למיטבח,
 להתרחק מיהרה לחדר, חזרה אשתי וכאשר
ממני."
 לו יש שממנה לאשה בעבר נשוי היה גבי

 הבת עם גם מאוד התיידדה רינה .16 בגיל בת
 באחד יחד. לבלות הירבו והשתיים הגדולה,

 כשהיא בנתניה רינה את הבת ראתה הימים
 השביעה רינה אחר. גבר עם מחובקת מטיילת

 הפך והדבר לאביה, על־כך לספר לא אותה
שלהן. הפרטי הסוד להיות

לחתונה
 להתגרש פעם מדי מגבי דרשה ינה ^

סירב. גבי אבל לאשה, אותה ולשאת 1

 .18 בת אז היתה היא ילדה. שהיתה מאז אותי
 צעירה, כל־כך שהיתה מפני פחדתי, בהתחלה

 לה שיש לי ואמרה אותו הרגיעה היא אבל
 על־ידי נאנסה היא וכי אנר, חבר נשוי, מאהב

 לפני עוד ."14 בת היתה כאשר בחורים שני
 אשתו עם נשוי גבי היה רינה, עם הרומאן
 להתגרש כלל חשב ולא אילנה, השנייה,

 שאתגרש ומדוע טובה, אשה ״היא ממנה.
אמר. ממנה?"

חיי למרכז לאט־לאט הפך ביניהם הרומאן
 דתית, שהיא הצהירה רינה השניים. של הם

הר כאשר כספרית. ועבדה מהצבא, שוחררה
 למקום־ אליו טילפנה גבי, אל געגועים גישה

 נהגה היא למספרה. שיבוא וביקשה עבודתו
 במספרה הסתגרו והשניים הדלת את לנעול
 יום־יום. כמעט ״נפגשנו יחסי־מין. בה וקיימו
 ובערב. בצהריים בבוקר, סכס עושים היינו

 יום בכל פעם. בכל ארוכות שעות סכס עשינו
היי סגורות, כשהמספרות הצהריים, אחר שני

 בתי־מלון כמה לנו היו לבית״מלון. הולכים נו
 הכירו כבר ושם ובנתניה, בהרצליה קבועים
 הולכים יחד, בערבים מבלים היינו אותנו.
 כדי לפרדס לפעמים ונוסעים ביחד, לאכול
 מה כל עשתה רינה בחיק־הטבע. סכס לעשות

הס בגלל רגוע מאוד הייתי ממנה. שביקשתי
כם."

 את טובה בעין ראו לא רינה של הוריה
 ממישפחה באה רינה הנשוי. הגבר עם קשריה

שרי רצו וההורים מרובת־ילדים, מסורתית,
 גבר עם תסתובב ולא טוב בחור עם תתחתן נה

 כל בני־מישפחתה לפני הכחישה רינה נשוי.
 חשד להסיר כדי חשדו. הם אבל גבי, עם קשר
 גברים עם גם נפגשת רינה היתה הוריה, מלב

 גבי, על נוסף מאהביה, היו מהם חלק אחרים.
 קובעת היתה ״היא לכיסוי. רק נועדו וחלק

 ומטלפנת ממנו בורחת מישהו, עם פגישה
 למלון הולכים היינו אותה. לקחת שאבוא אלי

 יצאה היא מסויימת תקופה במשך ושוכבים.
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על־׳!רי ת מונו ה ת ל מו א ל 1 צו
שקת רינה בלשים. גבי. עם מתנ

שה אחרי ער תלונה נגדו שהגי
כורתת רי. אונס ה אבז ב ה א 1 ה

חבקוק הרצל ופרקליטו אוזנה(מימין) גבי
סאל׳ הבאבא קבר על שמעה

 אוהבת היא לחתונה. בחורה לא שהיא ״ידעתי
 לי מתפרפרת והיתה אחריה, ירדפו שגברים

 הייתי אני נשואים. גברים רק לה היו הרבה.
שאש מאחר מזדמנים." כמה עוד והיו הקבוע,

הטי וכל ללדת התקשתה גבי של השנייה תו
 הפריית לעבור החליטה הצליחו, לא פולים

 ממש, להפרייה הזרע את לקחת ״כדי מבחנה.
 פלטתי הזרע ואת רינה של לתוכה חדרתי

בכך.״ לי עזרה רינה למבחנה.
 החלה והקינאה מריבות, הולידה האהבה

כא לגבי, מציקה רינהיהיתה בשניים. אוכלת
 לוקח או אחרות בנשים מביט שהוא ראתה שר

 כאשר רינה, על כעס וגבי בטרמפ, מישהי
 והתפייסו־ מריבות היו בו. בוגדת שהיא חשב
 מכורים היו וגבי רינה אבל מריבות. ושוב יות
 אשתו נכנסה כאשר המשותף. ולסכס לזה, זה

 בבית־החולים ושכבה להריון סוף־סוף גבי של
 בחצות בורחת רינה היתה לשמירת־הריון,

 את מבלה הוריה, מבית חדרה חלון דרך
 שחר עם וחוזרת בדירתו, גבי עם הלילה

חלונה. על ומטפסת
 רבים, צעירים לה ששידכו רינה, של הוריה

 כלאו אותה, היכו הם סבלנותם. את איבדו
 וידה אפה את פעם שברו ואף בבית אותה
 נבהלה לא היא אבל גבי, עם קשריה בגלל

אהובה. על ויתרה ולא
 לא ורב״השנים, ההדוק הקשר למרות

 חשדה ולא במאומה, גבי של אשתו הבחינה
 כאל אליה והתייחסה אותה חיבבה היא ברינה.
צעירה. אחות

 לחתונה, רינה של דרישותיה תכפו כאשר
 את עזב הוא הקשר. את לנתק גבי החליט
 ארוכה. לתקופה בצרפת לאחיו ונסע הארץ
 מיספר־ את להשיג כדי הכל עשתה רינה

 לו טילפנה אז והצליחה. בחו״ל, שלו הטלפון
 ארוכות. שעות אתו ודיברה ביומו יום מדי
 אותו והשביעה אליה לחזור ממנו ביקשה היא

גבי חזר כאשר אחרות. עם בה לבגוד שלא


