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■ מאהב ₪
 עם אחת בדירה מתגוררת אשה באשר

 מובן זה אין האם — בעלה שאינו זר, גבר
 והשניים מאהבה, הוא גבר שאותו מאליו
ואשתו? כבעל חיים

 ב־ בתל־אביב הרבני בית־הדין קבע לא,
מפתיע. פסק־דין
 היתר, אמורים, דברים שבה האשד. לאה,

 בעלה וולף נישאה. כאשר 20 בת עלמת־חן
 נולד הנישואין אחרי כשנה .40 בן אז היה
 לאחר מה זמן היחידי. בנם זה היה בן. לזוג

 לוולף. לאה בין היחסים נשתבשו לידתו
בית־הדין: בפני הבעל כך על סיפר

ב פקיד עבד אשתי של עבודתה ״במקום
 ולא כרונית חולה היתר, אשתו גולה* שם
 יום- אליו לבוא החלה אשתי בבית. גרה
 מאוחרת. בשעה הביתה חוזרת והיתה יום,
 פעם בחצות־הלילה. יחד אותם פגשתי פעם

 שלו־ מטיילים היום, באמצע פגשתים אחרת
 במגע איתו לבוא החלה היא ברחוב. בי־זרוע

גם עזבה יותר מאוחר לי. להיזקק והפסיקה
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 גרה היא גולה עם לגור ועברה הבית את
 ואשתו. כבעל יחד חיים והם היום, עד איתו

 שם- את החליפה אפילו היא — זה רק לא
משפחתו.״ לשם משפחתה

 ארוכות שנים לאחר לאה, החליטה למה
 ולהגיש לקום מבעלה, בניפרד חיים של

 בבית־ הסבירה לא — לגט תביעה פתאום
להס ברצון מוכנה היתד, זאת, לעומת הדין,

 במחיצתו חייה על שלה גירסתה את ביר
גולד: של

 והחלטתי קשים, היו בעלי עם ״החיים
 משפחתי שם את החלפתי ממנו. להינתק

 שמו על לא שלי, הסבתא שם על — לגולד
 אצל? ,לגור ניכנס עצמו גולד גולד. של

 אינטימיים יחסים כל לי ואין בלבד, כשכן
 וזה שכר־דירה, משלם שכן, רק הוא עימו.
 אבל שכירות, חוזה בינינו שאין נכון הכל.
 חושבים מה יודעת איני לו. מאמינה אני

 זה אין יחד. גרים שאנו זה על השכנים
 אמא. של האהוב לגולד קורא שהילד נכון
פתאום?״ מה

ה בפרשה, עמוקות וטרו ששקלו לאחר
 אותה חד־משמעית, למסקנה הרבנים גיעו

בפסק־דינם: פירטו
בעצ ראה שהוא טוען אינו הרי ״הבעל

 עדים לו שיש או גולו, עם חיה שאשתו מו
 רק אותה ראה הוא דבריו, לפי זאת. שראו

 אין זה בגלל אבל שלובת־זרוע. מטיילת
 של הנחתו בעלה. על נאסרת עדיין אשד,
 על רק היתד, גולד עם חיה שאשתו וולף
 לא דירה. באותה גרו שהם העובדה סמך

 הוכחה לשמש יכולה זו שעובדה לנו נראה
 משום זה במעשה יש לדעתנו, מספקת•

 את שינתה שהיא העובדה לא. ותו כיעור
 היקרה לסבתה זכר — לגולד משפחתה שם
 משנה לא אך הכיעור, על מוסיפה אומנם —
לא אין — בלבד כיעור ובגלל המצב. את
ילדים.״ להם יש כאשר בעלה, על אשד, סור

זיהוי. למניעת שוט השמות *


