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:שהבעל מדגי!
מותר לשפוך
עליו חומצה
חרי שש שנות נישואים הגיעו המרי
^ בות בין וליה ונתן* לשיאן :בחמת
זעמה ,שפכה האשה חומצה על בעלה ,גר
מה להשחתת פניו ולעיוורונו בעין אחת.
המשטרה עצרה את האשד ,והאשימה אותה
בעבירה פלילית .במקביל הגיעו בני־הזוג גם
לבית־הדין הרבני .אלא ששם התגלה ,כי
פישעה של דליה אינו מהתה ,בעיני הרב
נים ,טיבה מספקת להכריח אותה לקבל גט.
היא רשאית להמשיך לחיות עם בעלה.
נתן כיפר לרבנים שהרקע לסיכסוכים ה
מתמידים בינו לבין דליה היה בענייני כס
פים ,ובעקבות כך הוא רצה להתגרש ממנה
זה זמן רב .בערב המיקרה הוא נכנם ל
מטבח לאכול ,ודליה נכנסה אחריו .היא
שאלה אם הוא מוכן להשלים איתה ,והוא
ענה :״לעולם לא.״ היא ניגשה לארון ,הוצי
אה משם בקבוק ,וצעקה :״הנה לך,״ ושפ
כה את הנוזל על פניו ,נמלטה מן הבית.
גירסתה של דליה היתד ,שונה :לדבריה,
היה זה דווקא נתן שתקף אותה בבקבוק
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החומצה ,ואילו היא רק התגוננה ,ותוך כדי
מאבק ניפגע נתן.
לדבריה ,סיבת הסיכסוכים ביניהם היתר.
כלל לא כספית ,אלא הרבה יותר רומנטית:
נתן נתן עינו באשה אחרת .למרות זאת,
שאפה דליה להשלים איתו ,סירבה להתגרש.
טענתה זו של דליה בדבר האשה האחרת,
הוכחה בפני בית־הדין ,ונתן לא הכחיש או
תה• הוא רק הסתמך על העבירה הפלילית
שביצעה בו רעייתו ,דרש גט ,חזר והצהיר
בפני בית־הדין שאינו מוכן לעולם להשלים
עם דליה .מאין לו הביטחון שהיא לא תעוור
גם את עינו השנייה?
בתשובה לטענה זו ,השיבה האשד ,ש
אפילו אם נכונה גירסתו של נתן ,הרי שלא
בה האשמה ,אלא בבעלה ,משום שהוא הר
גיז אותה כשאמר שיסרב להשלים איתר ,ל
נצח.
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ד״ר רזניק

לא

אחראית

* * ע נ ה זו ,מסתבר ,נתקבלה על־ידי ה־
דיינים.
הם הגיעו למסקנה ,שבהתחשב בנסיבות
המיקרה ,היתד ,תגובתה על דליה מוצדקת.
כשר,אשד ,מתחננת בפני בעלה שישלים עי
מד״ ווה מסרב ,מפני שהוא מתאווה לאשר,
אחרת — אל לו לבוא בטענות כששופכים
חומצה על פניו .אמרו הדיינים :״מכיוון
שהבעל נתן עינו באחרת ,ולפני המיקרה
התחננה האשד ,על נפשה ונפש ילדיה ל
פניו ,שישלים עימד ,ולא יהרוס את הבית
והמשפחה ,והבעל ענה לה שלעולם לא יש
לים עימד ,ולא יחיה עימד ... .הי א לא
תיחשב כעוברת על הדת ,כיוון שעשתה זאת
בשעה שהיה כעסה כל־כך גדול ,שנחשבה
אז כשוטה ,ואינה אחראית למעשיה.״
כדי שלא לעודד נשים למעשים נמהרים
כאלה בבעליהן כל שני ־חמישי ,מיהרו ה
דיינים להדגיש שאין פסק־דינם זה כלל
כלול ,אלא בכל מיקרה חדש יש לדון לגופו
של עניין ,לקבוע ספציפית אם הגירוי שיצר
הבעל מצדיק תגובה כר ,חריפה.
י

ה ש מות בדויים למניעת זי הוי.

