
מאשתו מסתתר הוא מוכה. גבר שהוא אומר כהן מוט׳
 מוכה. כגבר עצמו את רואה )32(כהן רדכי(״מוטי״)̂ 
 בבית־הוריו ללון ילדיו, את לבקר מעז אינו חודשיים מזה (■/

ל מוכרים הללו המקומות שכל מכיוון לעבודה, ללכת או
 יתפוס מישרד־ההוצאה־לפועל שפקיד חושש והוא אשתו,

ויעצרו. שם אותו
 ולילדיו לאשתו לשלם מוטי את שופט חייב חודשיים לפני

 1217 משתכר הוא בעוד לחודש, ש״ח 1850 בסך דמי״מזונות
 והוא בהתחייבויותיו, לעמוד בכוחו אין לדבריו בלבד. ש״ח
למעצר. צפוי

ילידת״רוסיה. אניטה, עם פרס, יליד מוטי, התחתן 1982ב־
לעיסוי. בקורס זה את זה הכירו הם

 מיקצוע, שחיפשה בשרות־חובה, חיילת אז היתה אניטה
בצילום״רנטגן. כמתלמד דרכו בראשית היה ומוטי

 מוטי אבל אחד, שיעור אחרי ללמוד הפסיקה אמנם אניטה
 לחתונה. עד העדינה, הבלונדית אחרי לחזר המשיך השחרחר

 הרבה ביניהם שיש לשניים ברור היה החיזור בתקופת גם
 והם הכל, על גברה האהבה אבל וחוסר־התאמה, אי־הבנות
התחתנו.
 כישלון הם בני־הזוג של חיי־הנישואין כי ספק כל ״אין

 ואומללות,״ סבל יגרום רק המשותפים החיים והמשך חרוץ,
 מתחילת כבר כי מספר הוא שלו. הגירושין בבקשת הבעל טוען

 בחייהם, להתערב עזה נטייה להורי־האשה היתה חיי־הנישואין
 וכדי משלו, דירה היתה לא לזוג הצעירה. לכלה עצות ולתת

 עזר לא זה ההורים. בבית מסויימת תקופה גרו כסף לחסוך
ביניהם. ליחסים
 מישרות. בשתי מוטי עבד האפשר, ככל רב כסף לחסוך כדי
ב עבד וביום בבית־חולים, כטכנאי־רנטגן עבד בערב

 בתאונת־ נפגע כאשר כסף מעט לחסוך הספיק הוא שליחויות.
 דירה קנו בני־הזוג בשליחויות. לעבוד להפסיק ונאלץ דרכים
 הילדים שני עם היום עד מתגוררים הם שם בבת־ים, קטנה

מאז. להם שנולדו
 ולא איתו לדבר שלא לבתה אם־התובעת שהורתה ״מאז

 בסלון, לישון ועברה חדר־השינה את האשה עזבה איתו, לישון
 התחילה גם מאז הבעל. עם חיי־אישות לקיים סירבה ואף

מוטי. כותב למישטרה," נגדו תלונות־סרק להגיש
 גם אבל נעצר, מוטי אונס. על היתה הללו התלונות אחת

 הירשו הם אלים. כאנס נראה אינו העדין שהגבר ראו השוטרים
 עבורו שיגיש עורך־דין, לעצמו למצוא כדי מהמעצר לצאת לו

 במכונת־אמת בדיקה מוטי עבר אחר־כך תביעת־גירושין.
 סגרה המישטרה משקרת. נמצאה אניטה דובר־אמת. ונמצא

מוטי. נגד כתב־אישום הגישה ולא התיק את
 היא כעס בעת יצריה. את לרסן מסוגלת אינה ״התובעת

 דבר בכל זעמה את ומכלה מעשיה, על שליטה כל מאבדת
 להשתחרר עדיין הצליחה לא התובעת בדרכה... הנקרה

את ומענישה ילדותית, בצורה מתנהגת והיא בהוריה, מתלותה

 שהתובעת בעוד לכלכלת־הבית, הדואג הוא ״הנתבע
 היא זה. נושא על רעתה לתת מסוגלת ואינה מדי ,עסוקה׳

 ועסוקה ,11 עד 10 המאוחרות, בשעות־הבוקר לקום נוהגת
 ואינה לבית, מחוץ עובדת אינה היא בעצמה. ככולה רובה
בבית... דבר עושה

 חזותה אך ועדינה, שברירית נראית אמנם ״התובעת
 באלימות הן ואלימה, חמת־מזג אשה היא מטעה... החיצונית

מילולית... באלימות והן פיסית
 לחנוק והתחיל הבעל את יהרוג כי איים התובעת ״אבי
 להשיג יכולה ,אני הבעל לאחי הודיעה התובעת אם אותו...
 בתביעת־ כך בכך׳.״ רוצה רק אני אם מוטי את שירצחו אנשים

הבעל. של הגירושין
 נגד טענותיה כל ואת בצלחת, ידה טמנה לא כמובן, האשה,

 בבית־המישפט שהגישה בתביעת־המזונות העלתה בעלה
 שהבעל מכיוון יפה, עלו לא הצדדים ״נישואי המחוזי.

 נוהג הוא נזק. לכולם וגרם ובילדים, באשה והתעלל השתולל
 לה יספיק שזה כדי שקלים 10 לאשה ונתן מפליגה, בקמצנות
 גם אלא בקמצנותו, מפליג רק לא הוא יום. 15 במשך למכולת

 יריקות גם מוסיף הוא להרגל. זאת והפך באשה מכותיו מפליא
וקללות.
 שאם הודיע והבעל להריון, האשה נכנסה נישאו, טרם ״עוד

הילד.״ את ימכור הפלה, תבצע לא •
 טכנאי־רנטגן והפך בעבודתו הצליח שהבעל מכיוון

 אחדים חודשים ובמשך מישרות, בשתי עבד הוא מעולה,
 זו משכורת על בעבודתו. לחודש ש״ח 5000מ־ יותר הרוויח
 של סכום ודרשה שלה, תביעת־המזונות את האשה ביססה
לחודש. כדמי־מזונות ש״ח 4000

 1989 בפברואר כבר כי בבית־המישפט שהוכח למרות
 בסביבות רק מאז והרוויח הפרטי, במכון מעבודתו הבעל פוטר
 ההשתכרות כושר עקב כי השופט החליט לחודש, ש״ח אלף

 ש״ח 2900ב־ בית־המישפט העריך שאותו הבעל, של הגבוה
ש״ח. 1850 חורש מדי למישפחתו לשלם שעליו הרי לחודש,

 אלה סכומים לשלם מוטי של בידיו היה שלא מכיוון
 פעם בכל נגדו, צווי־מעצר אשתו הוציאה הצנועה, ממשכורתו

 נגדו הצטברו כבר היום שעד כך מהסכום. חלק עבור יום, 21 ל־
צווי־מעצר. וכמה כמה

 יודעת שאשתי במקומות פני את להראות מעז לא אני ״מאז
 בשק־ ישנתי לילות ״כמה הזה. להשלם מוטי סיפר עליהם,״

 יכול אינני חורפי, שמזג־האוויר מאז אבל ציבורי. בגן שינה
 כסף אפילו לי אין לידיד. מידיד נודד אני לכן בגן. לישון

 ללכת מעז שאינני מכיוון מידרדר, רק המצב לאכסניה.
אותי.״ ולעצור לתפוס יכולים שם גם כי לעבודה,
 הדירה על לאשתו לוותר מוכן ברחובות, מתגלגל מוטי
 זה במיקרה כי נראה אבל ״הגיוניים", מזונות לה ולשלם
מההגיון. גדולים והשינאה היצרים

ג־ה״מם
ת בי ב

ומי־מזונות ו בתשלום חוייב הבעל
נודד הוא מאץ .

ממעצד ׳הימנע ו כד■ ומתחבא
ל לון ה1אי א

 לו להיות ומסרבת בילדים לטפל מסרבת שהיא בכך הבעל
לרעיה.

דקות 5 בתון צעיר להיראות
 שיער צבע תינו 11181 ?081^1

 הגבר את שכבש חדשני
 הודות האמריקאי

בולטים: יתרונות 2 ל־
הטבעי המראה .1

פועל 115170* אחרים, צבע לחומרי בניגוד
 הגוון את משנה ואינו האפור השיער על בעיקר

טבעי. הינו שמתקבל המראה השיער. של המקורי

השימוש נוחות .2
 בתוך פשוטה, בחפיפה מאמץ, במינימום

 זכר. ללא מהשיער האפור נעלם דקות 5
 רך. משיי מגע לו ומעניק לשיער נפח מוסיף הטיפול

 וחוס בינוני חום כהה, חוס - גוונים 3 בין לבחור ניתן
בהיר.

טוב להיראות יודעים כבר האמריקאים
 אינו שהטיפוח מזמן כבר גילה האמריקאי הגבר
 היטב מודע האמריקאי הגבר בלבד. לנשים שייך

 לתדמיתו התורם והמטופח הצעיר המראה ליתרונות
 ולראיה, ובבילויים. בבית בעסקים, העצמי ולבטחונו

 קוסמטיקה במוצרי משתמשים אמריקאים מיליוני
__________________________שיער. ובצבעי

לנסות מוכנים מהישראלים 5ס0/0
 אחרי בהרבה מפגר אינו הישראלי שהגבר מסתבר

האמריקאי.
 האפור השיער מבעלי 500/0ש־ נמצא טלפוני* בסקר
 שיערם. על נ1$ז£08 •\£א את לנסות נכונות הביעו

 לצעירים, ויותר יותר השייך בעולם מפתיע, לא זה
 הטבע עושה שלא ומה ברירה, שאין הישראלי גם חש

הצבע. יעשה
'89 במאי נונדמן מכון ע״י שנערך טלפוני סקר •

 מובחרות ובחנויות לצרכן במשביו המרקחת, בבתי להשיג
וקוסמטיקה. להיגיינה
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