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 ליטא, ילידת זיו׳ סאה אומרת סופו,״ 1

 להבין צריכה היתה שלום ״גברת ואה.
 מבוגר אדם עם נשואיה כי (כתחילה

 נדונו כסף, בצע עבור שנה, בעשרים נה1
 עצמה, את מכרה זאת למרות אם שלון.

 הסוף. עד ההסכם את לקיים צריכה 1
 עליה חדשים, בחיים להתחיל רוצה היא

 איך להבין יכולה אינני ילדיה. על זר
 לעיני זאת וכל שהתנהגה, בצורה נהגה

 הזמן כל במשך בדירה שהיו ילדיה י
כשיגדלו.״ עליהם ישפיעו כאלה דברים :.

, לן ^ מן ד ל מארצות תיירת היא ,22 פ
 לפני רק מניו־יורק שהגיעה הברית, 1 •

 הלן, הספיקה זאת למרות שבועות. ארבעה
לה עברית, ומדברת נשואה פולין, ילידת

 אומרת צדדיה. לכל שלום פרשת את כיר
 על לוותר צריכה היתד, שלום ״גברת ;היא:
 הכל את לעזוב ילדיה, ועל בעלה ;.כסף

 שומעים באמריקה מחדש. חייה את ולהתחיל
 נוסעים שם אבל יום, יום כאלה דברים על

 להקל צריכים רגע. בן נגמר והכל לרינו ;
 ישראל, במדינת כאן גם הגירושים חוקי את
שנפרדו.״ אנשים חיי על להכביד לא כדי

י נ \ ת * ל ל  של החיים דרך את שו
£ \ /  בדיוק מה יודעת איני שלום. הגברת /
 עליה שמדברים העובדה עצם אבל עשתה,

 היה כי מוכיחה בעיר, דברים מיני כל
סבורה אש,״ בלי עשן אין כי משהו,

 הארץ. ילידת רתקה פקידה ,22 כהן, לבנה
 הייתי שלא קורה היה לי ״אם היא: מסבירה
לבטח הייתי בעלי, עם סיפוק מוצאת
עם מתחילה שהייתי לפני לגט עד מחכה
אסור שלום, לד״ר אבל אחרים. גברים

 אשתו את ואופן פנים בשום לפרסם היה
הצדקה.״ וחסר ברוטאלי מעשה זהו ערומה:

* ת ין ן ו ר ג נ  < יומן מחצית את המבלות ה
 ! משתזפות תל־אביב׳ של השחיר, בבריכת

 ן ידידים, עם בשחיות־רכילות ועוסקות בשמש
| ש־ היחידה האשד, ,25 זמיר, שרה היתד,

 ן הד״ר בפרשת פללית התמצאות אי גילתה י
 רתקה הארץ, ילידת שרה, ואשתו. שלום

 : ״ענינים כי טוענת לביטוח, בחברה ועובדת
 | פרטי עסק זד, אותי, מענינים לא זה מסוג

 ! המענ־ ענינים יש ולי אחרים, אדם בני של
 ממה אופן, בכל יותר. הרבה אותי ינים

 1 הדרך לא היא שניהם של הדרך ששמעתי,
! המשותפים.״ חייו את לגמור צריך נשוי שזוג

:היוני ובסאלון הים שנת על בוחוב, האשה את ואלים

שרום? גני
 שילדה זאשרי גשזאץ. שהה זזשש אדרי השלה.

 התא- כל שאץ ה1\2להם־ הגישה היא בנים־, שני לן
 להץ- האש ? לששזזז שליה היה נזה ביניהנז. נזה
 שש לזזינזז זלהנזשיך ילדיה לנזשן שאנזה אה דיב

 זד- ילדיה אה להלריב צריכה היתה האש ? בשלה
 צדיכה שהא אז ? השדש הכל זלהתשיל כזשה
 כך של שלזש? הגבדה שבשלה כפי לפשזל היהה

אלה. בשהזריש ההזפישזת הנשיש לשנזה נהבלשז
 להצריל הגבדיש נבזז ),1037 הזה״ נ״השזלש רזהה בהשאל

 ש- הנשיש האשד יזהר שלזש הגברה של ההנהגזהה את
הבשל. הששה אה הצדיל לא איש אזלש השבזש, דזאיינז

 הגברה של יירה
 הנכזנה בדרך ה

 להשלנה :ילדיה.
 השבזש ראיינז ד

 זנשזאזת, \זה2דזז
 ההדזאיינזה דזב

 בשזש הצרישזה
 לדידה. בההפדצז

 הינה זזזשאלזזז, בפה צגה
 כשף שבזר שנישאה ,17 יה
שזנה שזלש הששפת זבשל ז

*  בת סיציליה, ילידת ,25 הכיב, וזי ך
 היא ,.ממלמד עתיקה יהודית למשפחה

 היא: אומרת בלוד. כמורה העובדת רתקה,
 שנפרדה לפני גברים עם שהולכת ״אשד,

 אשת שהיא זמן כל הגונה. אינה מבעלה
 המשפחה, כבוד על לשמור עליה איש

 בסדר. אינם בעלה עם יחסיה אם אפילו
 אפשר הבעל. את גם מצדיקה איני אולם

 הם לדעתי עדינה. יותר בצורה להתנהג
 שהיות. כל ללא מיד, להתגרש צריכים

ב ביקורה בשעת שצולמה היפה, סוזי
 מוסיפה: קוסנזטיקוס, רובינט ליופי מכון

 הילדים, הם עליהם לרחם שיש ״היחידים
הענין.״ כל של האמיתיים הקרבנות הם כי

ה ה *ך ת ש ע  רק נוגע שלום הגברת ש
לו, רק נוגע בעלה שעשה ומה לה ■ו

 לרשות יצאו כאלה שענינים להצטער
מאד. ואינטימי פרטי אישי ענין זהו ים.

 חוקי הם אלה לציבור, נוגע שכן
 צריך בסדר. אינם הם הרבנות. של ות8

 אלפיים לפני כמו לחיות ולא קצת קדם
 צברית ),20( פז חנה סבורה כך .״
 ״מקרים צילום. במעבדת העובדת ה
 אזרחיים נשואים למען לפעול מחייבים ־,

 הקשוחים, האישות חוקי ולהקלת ־אל,
החדישה.״ החיים למציאות מותאמים :ם

הארץ, ילידת היא ),21(. קמפף, דוה ■ץ
 בקטריולוגית במעבדה ועובדת רתקה 1 1

 היתר, שלום ״גברת היא: סבורה בתל־אביב.
 למען חייה ואת עצמה את להקריב !צריכה

 עם ולחיות לסבול צריכה היתר, היא ילדיה. .'
 מה גט. שתקבל עד נאמנה, כאשה בעלה
 התוצאות אבל משנה, לא ביניהם שהיה

 רצתה זאת בכל אם הילדים. על משפיעות
 זאת לעשות יכולה היתד, בבעלה, לבגוד

 שהרסה ובצורה כל לעיני ולא שידעו בלי
 ילדיה ואת בעלה את ביתה, את אותה,

עתיד.״ עוד אין כזאת לאשר, חייהם. ■לכל

ר ^ ש ן פ י ב ה  רבקה התנהגה מדוע ל
\ /  אכזר הוא בעלה שהתנהגה. כשם שלום1/
ציני. דוג להיות צריך הוא שכרופא למרות ■ו

 אבל ברבריזם. של ולא הומניות של מא ר:
 לילדים אם שלה. התנהגותה את להצדיק אין !

 צריכה היתד, היא כבודה, על לשמור צריכה
|  את לקחת הכל, על ולודתר הכל לעזוב |

 לה יש אם למעברה. אפילו וללכת הילדים
 ולמען למענה לעבוד, שתלך מרץ, עודף ן,.
בול ילידת אלזה, פרין סבורה כך העם.״ ,.

 כאחות העובדת לילדה, ואם גרושה גריה, ן
קוסמטיקום. רובינס ליופי התל־אביבי במכון

־

 הגברת התנהגות את מצדיקה יכי ^
\ /  בעלה, את לעזוב החליטה אם שלום.1/

 כל ועם הכסף עם — הכל את שתעזוב
 את רוצה היא אם בכך. הכרוכה ההנאה

 גט, שתקבל עד להתאפק עליה הילדים,
 אומרת זמן׳״ הרבה לחכות צריך אם אפילו
 יגוסלביה ילידת ,21ד,־ בת לאופר נעמי

 רוצה אשה ״כל בקרוב. להינשא העומדת 1
 אפשר תמיד לא אבל גבר, וגם כסף גם

 הגונה אשה אחד. באיש שניהם את לקבל
 אי גבר: או כסף עדיף, מה להחליט צריכה
לאכולאותה!״ וגם העוגה על לשמור אפשר


