
 כביכול שק״מה מבני אשה להשיא הובניס סירוב המדינה: את זו נושה תסעיו ־
הקודם ובעלה נשואה נשהיתה לבה אהוב עם אינטימיים יחסים

 היא שם. יהושע של חפציו את והיכרתי
ואשה. כבעל איתו שחיה בפני הודתה
 להב* מהרבנים שביקשתי אני לא ״זה

 יהושע. נגד ההגבלה את בגט לה ניס
 אני מעניינת. לא בכלל כבר היא אותי,

 ושכחתי שבועיים, לפני מחדש, התחתנתי
ממנה.״

 החדשה אשתו למה: גם להבין אפשר
 מפתיע דמיון דומה נורית, יצחק, של

בגיזרתה. וגם פניה בקלסתר גם ליהודית,
 מסכם הפרשה,״ מכל מסכנה שהכי ״מי
יהושע.״ של אשתו אילנה, ״היא יצחק,

דמעה
דוממת

!?ג״&יזגג ^ ולבועלה לבעלה אסורה
 יסוד שימשה זו הערה כיוס. אוהבת שהיא מהגבר וגם שאהבה, מהגבר גם יהודית את

המדינה. את שתסעיר להתפוצצות לגרום העשוייה לצדק, הגבוה לבית־הדין לפנייה

 שנים בחמש צעירה כרמלי ילנה ^
בעלה, אותה נטש שבגללה מהאשה

 סימני נראים לא יהודית שעל בעוד אך
כתו אילנה, השמינה שלה, הלידות שלוש

היא. לידותיה משלוש צאה
 זמנה את המכלה אילנה, סיפרה

 כ־ למשרד־הסעד כהתרוצצויות
ראשון־לציון.

לו. החזיר ולא עץ, כמו חיוור,
 יחזור שיהושע רוצה לא כבר אני היום,

 ולגדל חזקה להיות רק רוצה אני אלי.
 כשהייתי יהושע את היכרתי הילדים. את
 ממני. עשה שהוא מה והנה — 16 בת

 לא הוא לילדים אוכל ואפילו אותי, עזב
לשלם. רוצה

 שאיש בלי ובביטחה, בהשקט — הדמיוני
 זעקה.״ קול וירים לב ישים

 לאחר דווקא. שיגרתית היתד, ההתחלה
 האהבה את סוף, סוף גילה, יצחק שגם
 סירבה שאשתו ולאחר וידידו, אשתו בין

ה לבית־הדין השניים פנו מכך, לחדול
לגירושין. בקשה הגישו האיזורי, רבני

ידידתה

מנבי־אש) בתרגיל מימין, כראשון גומלי יהושע
 הוא זה בגלל בית־הדין. לי שפסק נות

 לא הוא במשטרה. במעצר עכשיו נמצא
כלום. הילדים ועל עלי לדעת רוצה
 טובים הכי החברים היינו ויהושע אני

 מבקרת היתד, יהודית ויהודית. יצחק עם
 יחד נוסעים היינו בבית. אצלי הזמן כל

 משחקים לזורבה, יחד הולכים לטיולים,
 אומרת כשהייתי יחד. הכל יחד. קלפים

 לטייל ללכת רוצה ״אני לבעלי: לטעמים
פרי ״את לי: עונה היה הוא איתך,״ רק

חברה.״ אוהבת לא את מיטיבית.
כש אבל לחשוד. התחלתי הזמן, במשך

 שאשתו חושדת שאני ליצחק פעם אמרתי
 הוא בבעלי, התעניינות מדי יותר מגלה
 כאלה, דברים חושבת את איך ממני. צחק
בי. נזף הוא

יותר. צוחק לא הוא עכשיו אבל
 בהוצאה־ לעבוד התחיל יהושע כך אחר
 היתד, יהודית פוטדרומן. ופירסם לאור,

 התמונות. את לו ומדביקה אצלו, עובדת
 שהוא ראיתי בדיוק. הכל כבר ראיתי אז

 יהודית, עם שלו הזמן רוב את מבלה
איתי. במקום
 המשיך יהודית, של הבעל יצחק, אבל
 היה איפה יודעת לא אני ממני. לצחוק
שלו. הראש
 אלינו בא הוא גילה, הוא גם שבסוף עד

עמד יהושע יהושע. את להכות והתחיל

 אפילו בא לא יהושע הלידה. בזמן מת
אותי. לראות
 הבכור כשבנה אילנה סיפרה סיפורה את
 כאשר מילה. לכל מקשיב לידה, יושב

מעינו. דמעה בדממה, הבן, מחה השתתקה,

 ממנו ביקשתי לכן בבעלי, לפגוע רציתי לא
גירושין.
 ואמר זמן, באותו לי נענה לא ״הוא

 את ידעתי ולא היות בעניין. אטפל שאני
בהמ בקשה. הגשתי לא לבדי, התהליכים

 זה בבית. ויכוחים התחילו העניינים שך
 את עזבתי לכן ומכות, לאיומים הגיע אף

ילדי■ תשלוש ואת הבית
 את לסבול יכולתי לא של"דבר, ״בסופו
 לגבר צילצלתי קשה. לי היה הבדידות.

 ויעזור לי שיסייע על־מנת אוהבת, שאני
 שמפעם שכורה, דירה לי יש כעת לי.

בה. אותי לבקר בא הוא לפעם
גירו בקשת שום הגשתי לא עכשיו ״עד

חשבתי כסף. לחסוך שרציתי מכיוון שין

ם הי קון תאשח עתירת את דו ת ת תעסה ל ן בי י ן בתעודת ב שי רו  סאחר ,הג
ם תעלו שלא ה חי ענו ס ת ב ענו ו שלא חדשות פ י הי פנ ה״ד ב תן בעת בי  פ

תירה. נשוא ההחלסה הע
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 האזורי הרבני בית־הדין בידי חתומה ישראל, מדינת של רשמי מיסמך הינה לעניין,
בצרי. עזרא והרב לנאל, י. א. הרב בית־הדין, אב גרז, זבולון הרב — ברחובות

 סיפור המרובע הרומן היה כאן, עד
 שני כל המתרחש רגיל, וטרגדיה אהבה

 הבאים בשלבים התפתחותו אך וחמישי.
מזעזעת. היתד,

 של נוספת פריצה,-רבתי התרחשה ״פה
 של חייהם תחום לתוך הדתית הכפייה
 עורו־ השבוע קבע חילוניים,״ אזרחים

הסטאטום־קוו של פריצה ״עוד נודע. דין

 עורו־ עם למשפט להופיע צריכה שאני
דין.״

הבק את שקרא הרבני, בית־הדין מזכיר
 עליה, להקל רצון מתוך לה, העיר שה,

 אין להתגרש, מסכימים ובעלה היא שאם
 ההיסטוריה, כל את לבית־הדין לספר צורך
 להצעתו, בהתאם הסתבכויות. למנוע כדי

שנייה: גירושין בקשת יהודית הגישה

 פעם בהריון הייתי ממני, ברח כשהוא מסרב יהושע, בעלי, לאכול. מה לי אין
התינוק שעברתי, חיסורים מרוב נוספת. דמי־מזו- לחודש הל״י 700 את לי לשלם

דחייה
מחרידה

 והקל הפשוט מהסוג בקשה זו יתה ך*
מסכי בני־הזוג שני כאשר — ביותר 1 1

 יהודית: כתבה לגט. מים
לח יכולתי לא שיותר למסקנה ״הגעתי

אחר. בגבר והתאהבתי היות בעלי, עם יות

בעל

 יכולים שאיננו למסקנה והגענו ״מאחר
 אחר גבר אוהבת ואני היות בצוותא, להיות

 מזה זה אותנו לשחרר בזה מבקשת אני —
הילדים.״ לטובת האפשרי בהקדם

הבקשה. על חתמו בעלה וגם היא גם
 הסביר הבקשה, שהוגשה שאחרי אלא
 מציאותו אמכור כי ליהודית שוב מישהו

 שהרבנים לכך לגרום יכולה אהוב, של
 עם להתחתן מכן, לאחר עליה, יאסרו

אהובה.
 בבית־הדין הדיון כשנפתח לפיכך,

 על־ שיוצגה יהודית, בה חזרה הרבני,
להת מרצונה כהן, רחמים עורך־הדין ידי

 לגט תסכים שלא מפורשות הודיעה גרש,
הגבלה. עם

 רצונו על בתוקף עמד שיצחק אלא
 נאפה בו, בגדה היא כי טען לגרשה, שלו
החדש. אהוב־ליבה עם

 כי טענה בתוקף, זאת הכחישה יהודית
 אך ברמלי, יהושע את אוהבת רק היא

איתו. בבעלה בגדה לא מעולם
 מה לי שאין אותי הרגיעו ״הרבנים

 עלי יטילו לא והם לגט, שאסכים לפחוד,
 יסוד ״על יהודית. מספרת מיגבלה,״ שום

 בו הסכמתי. הזאת, המפורשת הבטחתם
 גירושין. פסק־דין בית־הדין הוציא ביום

מיגבלד,.״ שום בו היתה לא כמובטח,

בוגרי ואילנה הושע
 הסכימה בדירה, חלקה על ויתרה יהודית
 ויצאה יצחק, אצל ישארו ילדיה ששלושת

 נפתחה עתה כי מאמינה וטובת־לב, שמחד.
לאושר. הדרך בפניה
 — תעודת־הגירושין אליה הגיעה ואז
 — התוספת את גילתה לתדהמתה, ובה,
בפסק־הדין. כלולה היתה שלא

אפ אם היתה, הרבני בית־הדין תשובת
 עצמה: מהתוספת מחרידה יותר אף שר,

 מעשה לתיקון האשד. עתירת את ״דוחים
 בית- השיב הגירושין,״ בתעודת בית־הדין

טע בטענותיה הועלו שלא ״מאחר הדין.
בית-הדין.״ בפני היו שלא חדשות נות

 מקדה
חמור

 ה- הגיב ?״ זו תשובה מין יזו ^
\ ו  ידוע, עורך־דין בחריפות שבוע 1ן

 רבניים. בתי־דין בפני גם להופיע המוסמך
 חדש, יסוד שהוסיף בית־הדין זה ״היה
ה חייבת למה בפסק-הדין. הופיע שלא

 חדשות?״ טענות להעלות כן, אם אשד״
ה בית־הדין של זו תשובתו בעקבות

ל הגבוה לבית־הדין יהודית פנתה רבני,
 נגד צו לקבל ביקשה בירושלים, צדק
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