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 אחריה מיד הלילה. דממת את פיצחה 1 1
בתנו נפרצה הדלת חבטות. מספר נשמעו

 לא הסמוך, בחדר במיטה, ששכב הזוג פה.
 לא מערומיהם את אפילו להתרומם. הספיק

 הבזיק, מצלמה של בזק לכסות. הצליחו
הנדהמים. פניהם מול אל ופעמיים, פעם

 המופתע והזוג האורות נדלקו אחר־כך
בעלה — נוסף גבר בחברת הצלם את ראה

 שהסתיימה — פרשה אותה שככה מאז
 מספר ישב שהבעל אחרי הזוג בגירושי
בר פורסמו לא — בבית־הסוהר חודשים

 שלא אומרת זאת אין דומות. פרשות בים
 רעשו האחרונים בחודשים רק כאלה. אירעו

 הידיעה בעיר שנפוצה אחרי חיפה תושבי
 את שצילם מסויים הסתדרותי עסקן על

אחר. הסתדרותי עסקו עם במיטה אשתו
פר־ תל־אביב, צפון משיבוני באחד ואילו

 יגיע בארץ, הרבניים בבתי־הדין שנה מדי
 מבני אחד של הבגידה כי המסקנה אל מהר
גט. לבקשת ביותר נפוצה עילה מהתה הזוג

אינ על מבוסם אלה בקשות של מיעוטן
 של ממשיות עדויות ועל עובדתית פורמציה

 בע־קר לפעול מרבים זה בשטח בגידה•
 בשנים שצצו הפרטיים, החוקרים משרדי

ה אחרי כפטריות הארץ בערי האחרונות
מוכנים למדי, גבוה תשלום, תמורת גשם.
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להתחלת אופיינית דוגמא לבדה. לבלות יוצאת

 והמצב אתה לצאת התחיל בעלי אתה.
 מעליב הוא בגללה נסבל. בלתי היה בבית
להמ יכולה אינני גרוע. אלי ומתיחס אותי
 הרסה הזאת האשד, כי אתו לחיות שיך
 את לחייב מבקשת אני החיים. את לנו

מזונות.״ לי ולשלם גט לי לתת בעלי
 צעירה מצד בקשה, של אחרת דוגמא או

 שנים ארבע מזה נשואה לילד, אם ,26 בת
הצעירה: המורה מספרת בצבא־הקבע. לקצין

.שנולד ״אחרי . נא הייתי הילד) (שם .
 בעלי של משכורתו לעבוד. להפסיק לצת

 רקע על המשפחה. לקיום עתה הספיקה לא
 להשלים וכדי מריבות, בינינו פרצו זה

מ מכתבים לקבל התחלתי שבועות כמה
 נאמן להיות שחדל לי סיפר בהם בעלי,
 אחרי בגרמניה. הורי, אל הילד עם נסעתי

 שאני במכתבים לי הציע עצמו הוא לי.
 חזרתי שנתגרש. כהוכחה, להביאם יכולה
 בעלי אולם גירושין, על והסכמנו לארץ
 שהילד כשתבעתי אצלו. ישאר שהילד תבע

 מהסכמתו בעלי חזר פיקוחי, תחת יעמוד
לגירושין.״

להכ בבקשה הדין לבית פנתה המבקשת
 לכך בהתאם ולהכיר כבוגד בעלה על ריז

בנם. על בזכותה
★ ★ ★

גרושין של סטאטיסטיקה
■י —■ג*

 שאינן אלה בין בעיקר הבקשות, ין ף*
שות  לנסח הדואג עורך־דין דרך ],*מוג

 גם חסרות אינן לבית־הדין, גירושין עילות
 איש־ של בקשתו כמו סתמיות האשמות

 של־ הבקשה בכתב המציין תל־אביבי, עסקים
 בלתי חיים חיה ״אשתי אשתו: את לגרש

 אינני שאפילו גברים מיני כל עם מוסריים
אותם.״ מכיר

 סטאטיסטיקה עדיין נערכה לא בישראל
העוס האנשים אולם הגירושין, גורמי על

 כי מוסרים ודיינים, עורכי־דין בכך, קים
 לבקשות־הגי־ והשונות הרבות העילות בין

בראש. הבגידה טענת צועדת רושין,
 הערכים שערעור מכך להסיק יש האם

 הגורם היא הישראלית בחברה המוסריים
 מדע אנשי רבות? חי־משפחות להרס העיקרי

 חיי־המשפחה בבעיות המטפלים ישראליים
 היא האמת אולם זו. דעה לקבל נוטים
 אפילו להסתמך, מה על זו לטענה שאין

נכונה. היא אם
 מועטים במיקרים שרק הוכיח הנסיון

 היא הגירושין לבקשת המוצהרת הסיבה
 מבני אחד את המביאה האמיתית הסיבה

המוצ הטענה כאשר ודווקא גט. לבקש הזוג
שה להניח יש בן־הזוג, בגידת היא הרת

מכך. רחוקה לגירושין האמיתית סיבה
גורמים: מספר קיימים זאת, לעובדה

 הזוג מבני אחד של הבגידה לרוב, •
 אלא חיי־המשפחה, לכישלון סיבה אינה

 בין המשותפים החיים כישלון של תוצאה
הזוג. בני

• מוכחת, היא אם הבגידה, לטענת י
ה בית־הדין את לשכנע סיכויים יותר יש

אחרת. סיבה לכל מאשר גט׳ לתת רבני
מרבים והספרות שהקולנוע העובדה •

 למעלה, כתמונה הרבנים שלושת .,הדרן פון* זהו
 של בדרכו האחרונה התחנה הם רבני, כית־דין חברי

 הסיבות על נשואים. זוגות שבעה מכין אהד בל
 יסופר זו סופית לתחנה עד המביאים והגורמים
בימים מועלה עצמו נושא שאותו מאחר זו. כרשימה

 המחזה את המציג ״זווית״, תיאטרון כמת על אלה
 משחקני שנים המערכת ביקשה שכזאת״, ״אהבה
 צלם כפני להדגים מוקדי, ועמום גרי פנינה ״זוית״,

 גירושין. לידי המביאות מסיכות במה המערבת
אלה. כעמודים בתמונות מוצגות הדגמותיהם

זר. גבר בחברת במיטה שהיחד. האשד. של
 להציגו, נוהגים כלל שבדרך מחזה זהו

 הו־ במלודראמות כמובן, המערומים, בכיסוי
תמו מופיעות תדיר יותר באופן ליבודיות.

 בעתונות־ כאלה במקרים המצולמות נות
 מסויימות, בערים האמריקאית. הסנסאציונית

 מיוחד מיקצוע קיים אף בארצות־הברית
מצילו ומתפרנסים העוסקים צלמים במינו:

מעשה. בשעת בוגדות, נשים מי
 ישראל מדינת נרעשה שנים כשלוש לפני

 זה, מעין לצילום פומבי שניתן בעת כולה
 הפעם זו היתד, לא אומנם׳ בארץ• שנעשה

 זו: בשיטה בישראל השתמשו בה הראשונה
 הובא בה הראשונה הפעם זו היתד, אולם
 כולה, הפרשה של והרקע הצילום, עצם

 רופא של המפורסם סיפורם הצבור: לידיעת
 שלים, אליהו הד״ר התל־אביבי, העיניים
רבקה. ואשתו

 שבא — הדוקטור הפתיע בחשכת־הלילה
 אשתו את — בריונים ומספר צלם בחברת

 בחברת במיטתה, באהבים שהתעלמה שעה
 בשעת במערומיה צולמה היא אחר. גבר

 המעשה נראה תחילה שער). (ראה מעשה
 שרצה קנאי בעל של כפעולתו הבארברי

הת כאשר אולם באשתו. זו בדרך לנקום
והצי הפריצה בעיקבות פלילי משפט פתח
לפרשה. האמיתי הרקע התברר לום,

 הרוסה. משפחה היתד, שלום משפחת
 זמן מזה יחד הזוג בני חיו לא למעשה

 כמובן, היה, ביותר הפשוט המוצא רב.
 החזקת על דעות חילוקי אולם להתגרש.

 הרכוש חלוקת ועל בני־הזוג של הילדים
המיו חוקי־הדת להתגרש. מבנייה,זוג מנעו

ביש האישות דיני נחתכים לפיהם שנים,
 הכרעה. של בדרך גירושין מתן מנעו ראל׳

 בשעת אשתו, צילום סצינת את ערך הרופא
חד־משמעית. החלטה לכפות כדי בגידתה.

 כי לתאר
 ד.נצ לש

 ז לראות
 י חייהם

►

ד,מג 1*4

 ממלכתי במוסד שפקיד אחרי שערוריה צד,
או בגידתה, בשעת אשתו את לצלם ניסה

 כשהיא — אחר גבר בחברת אותה מצא לם
בלבד. לשולחן עימו מסבה

★ ★ ★
בגידה :1 ,מס הגורם

 נדירותם, למרות זה, מסוג קרים **
 לאחת ורעשנית קיצונית דוגמה מהווים (*>

 חיי־משפחה מגיעים בהן העיקריות הדרכים
 לעיין שיכול מי אולם סיומם. אל זוג של

הנערמים גיטין בקשות של התיקים באלפי

 מבני־הזוג לאחד לספק פרטיים חוקרים
המשפח הבגידה מעשי על ועדויות ידיעות

הבעל. או האשד, של תית
 בסיפורים המבקשים מסתפקים לרוב אולם

 שנות באמצע אשד, מספרת בלבד. שלהם
 לבית־ שהגישה הגט בבקשת שלה, השלושים

הרבני: הדין
 המשפחתי והמצב שנה 12 נשואים ״אנחנו

 הכיר חודשים כמה לפני בסדר. היה שלנו
 מחזיק (הבעל שלו מהקליינטיות אחת בעלי

 וצרכי עתונים לממכר חנות של בבעלות
לחיות אותו שפיתתה שהסתבר) כפי כתיבה,

1 ה 1 1 1 1 1 2  לעיתים משמשת הזוג בחיי המתערבת 1
1 1 1 1 1 1 8 8 1 תמו לגירושין. מכריע גורם קרובות 1

זווית. בתיאטרון שכזאת אהבה מההצגה לקוחה זו נה

 1 מעטות
 למו בות
 יש כי

 בצמרת,
 המתגרש

 את ראל
 מיד בה,

 הרשימה.
 באך שין

 ( נפשות
 שנה תה

 השן היה
 אותה

 בגירושין
 1ד, היום.

 משב פת
 המלחמה

 הלן מאז
 בהדרגה.
 האחרונוו
 שיעור

 לפי וגם
 במקום

להתגרש.
 בשבעו

 * לגביהם
 התגרשו

 ע מושג
 ש לדעת

 ז תקופה
 זוגוד 11

 התגרשו
 האמת

 ד,זוגה כי
 ב נמנים
 סם ולכן

 כשבו רק
 ומו אחת

 יר לחיות
 סטטיסטי?

נע ואינה

מצוד

ב)ר=י ה חיי ^ 
 גירושין.

 יח לחיות
 ליז מזמן

 לפחות
 שחיי זוג,

 ר,נ ילדים:
 שאינ פחה
יברי; אין

״12




