
שראלי ■□: לפיסיקה נודעי מאש
 היחסים בתחום אינטימי פרט היה מכל

 בפני טען הוא ילדיו. של למטפלת אשתו
 הנשים שתי כי הוכחות לו שיש השופט, !

 בלתי־נורמליים.״ ״יחסים ביניהן מקיימות
 טען המישפחה,״ בחיי פוגעים אלה ״יחסים
המדען.
 שמואל עורך־הדין באמצעות ביקש, הוא

כ. עליזה הד״ר על לאסור רובינשטיין,
 כל עם במגע לבוא אשתו, היא עוד כל

 והשקפודהעולם, הדת מבחינת זר גורם
ילדים. בחינוך הידרדרות למנוע על־מנת

 ״יחסים קיום של אפשרות למנוע ביקש כן
הנשים. שתי בין בלתי־נורמליים״

באר, נחמיה שומר־הדת המחוזי השופט
המבוקש. הצו את הוציא

האשמות
בשפע הדדיות

בחיבוק ישבה לא ב. עליזה ד״ר ף*
 ישראל עורך־הדין באמצעות ידיים. \ ו

 למזונות כתב־תביעה הגישה היא בן־ציון,
בעלה. נגד זמניים

 בדראמה המעורבים שמות
 ;אסרו זו מוזרה מישפחתית

 בית־ שופט עד־ידי דפירסוס
 בתל־אביב, המחוזי המישפט

 נעתר לוונכרג לוונברג. שלמה
 הפרופסור, אבי לבקשת בכך

 בתיק. צד אינו כלל שזה למרות
 פירסום איסור כי קובע, החוק
 כדיון צדדים שהם אנשים שמות

 במיקרים רק אפשרי מישפטי
 על שמירה כיטחון־המדינה, של

קטי על והגנה הציבור מוסר
 של המשולש פרשת את נים•

 קשה והנזירה, אשתו הפרופסור,
 אלה. מתחומים לאחד אף לשייך

להו טרח לא אף הנככד השופט
 את כתב צו-איסור־פירסום, ציא

 של התיק מעטפת על החלטתו
מכב אלה, כל למרות זה. דיון
הח הזה״ ״העולם מערכת דת

וה השופט, של זו תמוהה לטה
בדויים. בכתבה המוזכרים שמות

 דת. בהמרת עוסקת היא אם אינני.יודע
 היחסים ריקמת לכל מלכתחילה התנגדתי
לבינה. אשתי בין שנוצרה

 שהיא נזירה, שהיא הוכחות לי ״יש
 היתה היא שלילי. רקע לה ושיש לסבית,

 מחנות גנבה היא פוליטית• אקטיביסטית
 השפעה לה ויש בארצות־הברית, כל־בו,

הפרופסור. סיפר הילדים,״ על שלילית
הפרו של אשתו עלתה העדים דוכן על
ב ד.ל., גברת את ״הכרתי וסיפרה פסור,

 אירגון־נשים זהו אם.או.אם. של פגישה
 הנשים בתנועת נשים. של בבעיות המטפל

 ולבין לביני בינה הפנוי. בזמני התעסקתי
 נכון זה אין טובים. יחסים נוצרו בעלי
 שום ואין בגללה, הבית את עזב שהוא
 בעלי לבינה. ביני בלתי-נורמליים יחסים

 שהיא לפני עוד ■להיפרד החלטנו ואני
ה לחלוקת הסכם כתבנו לביתנו. נכנסה
 הנישואין אך שנה, 14 נשואים אנו רכוש.

יפה.״ עלו לא
ל )37( ד.ל. אניטה הנזירה סיפרה

הגב בקשת לפי לישראל ״באתי שופט:
 של לתקופה אשרודתייר לי יש כ. רת

לחינוך תואר בעלת אני חודשים. שלושה

שתי בוגדת א
י

ה בארצות־הברית. מאוניברסיטה ילדים
 נוטר־דם של הקדוש במיסדר נזירה ייתי

 עד 1961מ״ שנה, 1.• במשך דה־ל׳אמור
 ב־ כמורה עבדתי במיסדר, בהיותי .1974

 המיסדר, את עזבתי קאתוליים. בתי־ספר
 במובן הנכון מקומי זהו כי חשבתי לא כי

 כחמש זה לכנסייה ללכת הפסקתי הדתי.
להתוודות. גם נוהגת אינני שנים.

 כבר כי עליזה גילתה בבית־המישפט
באכז לנהוג בעלה החל בארצות־הברית

 היא הילדים, שלושת וכלפי כלפיה ריות
 כתוצאה פרוע, באופן התנהג הוא כי טענה
 זרות. נשים עם ופגישותיו נפשי מלחץ

שב הבית את הפרופסור עזב מאי בחודש
 שכורה בד־רה לגור ועבר ארצות־הברית, !

הסמוכה. בעיר
מוק הודעה כל ללא אוגוסט, בחודש

 את כ. פרופסור עזב האשה, סיפרה דמת,
 הוא לארץ. במפתיע וחזר בבל, עבודתו

 מרוהטת שהיתר. המשותפת, לדירה נכנס
 ברמת- הנמצאת הדרוש, בכל ומצויירת

עליה. החזקה את ותפס השרון,
ב משותף חשבון היה כ. לבני־הזוג

 היו בו לאומי, בנק של רמת־השרון סניף
 זה, בחשבון מיירות־ערך. כספים להם
 לנהוג בלעדית זכות היתד, צד לכל אשר

 של בסכום ניירות־ערך היו כרצונו, בו י
ל״י. אלף 100כ־

יל עם שאשתו, לפרופסור נודע כאשר
 לחזור עומדים המטפלת־הנזירה, ועם דיה

 הכסף, כל את והוציא לבנק ניגש ארצה,
לירות. 550 של סכום למעט

היל עם לארץ, הנשים שתי כשהגיעו
 בן־גוריון בנמל־התעופה להן חיכה דים,
 הסביר הוא כ. מרדכי הפרופסור, של אביו

 אפשרות כל להן אין כי הנשים לשתי
 ברמת- המשותפת בדירה לגור לחזור

בעצמן. למגורים לדאוג עליהן וכי השרון,
 כי בתביעתה, טענה, כ. עליזה ד״ר

לחודש, ל״י 6000ל־ מגיע בעלה של הכנסתו
תל מאוניברסיטת מקבל הוא ובנוסף ^
 נוספות ל״י 3000בכ- שונות הטבות אביב ו

 תבעה היא אלה כל סמך על לחודש.
 על נוסף לחודש. ל״י 8000 בסך מזונות

 להחזיר בעלה את לחייב האשד. תבעה כך ־
 המשותף בחשבון שהיה הסכום מחצית לה

 הוצאת דרשה לבסוף ל״י. אלף 55 שלהם,
בעלה. נגד הארץ מן צדעיכוב־יציאה

 המחוזי המישפט לבית שהוגש בתצהיר
בע כי כ. עליזה הד״ר מסרה בתל-אביב,

שה באמריקה, בהיותם עוד הסכים, לה
 לבני-המישפחה תצטרף אניטה. מטפלת,
 חודשי שכר לה וישולם לישראל, בשובם

 הבעל שינה בארץ רק דולר. 100 בסד י
 במעמד צו־ד,מניעה את והוציא דעתו, את
בלבד. אחד צד של

 שאניטה אישרה הפרופסור של אשתו
 אין אך קאתולית, נזירה בעבר היתד, ד.ל.
קשר, כל לדבריה, בילדים, ולטיפויד לכך

שפירסום והנזירה, האשד.
 מחנכת לא — בהם מטפלת שהיא מאחר
 הרמזים את תוקף בכל דוחה ״אני אותם.

 יחסים קיום על בעלי של המכוערים
 דבר אניטה, לבין ביני בלתי-נורמליים

 והינו עליו, לענות מכבודי למטה שהוא
האישה. הטעימה מכל־וכל,״ מוכחש

 הבית את ״עזב כי הפרופסור, סיפר ברג,
הכני שאשתו אחרי זמני, באופן באמריקה

 של שובה מאז הנזירה. את אליו סה
 בחזרה אלי שתבוא חיכיתי ארצה, אשתי
 הבלתי־נור־ הקשר את ותנתק איתי, לגור
טען. נזירה,״ אותה עט שלה מלי

״יחסים______
בלתי-נורמליים״

 ד,נ- מן להיפרד רצתה שלא אחר **
ל מייד עליזה פנתה ,זירה-ד,מטפלת ■?4

 החלטתו את לבטל וביקשה ר,מישפט,בית
 המטפלת. של גירושה לגבי השופט של

לווג־ הלמוט השופט, לפני בחקירה

הנזי שבה בתקופה ״בארצות-הברית,
 אותה. לסלק ניסיתי בביתנו, היתד, רה

אש את לשכנע יכולתי כמיטב השתדלתי
 לא בכך, הצלחתי משלא ממנה. להיפרד תי

 אלה, בלתי-נורמליים יחסים לשאת יכולתי
ה הפעם זו היתה בנוכחותי. שהתקיימו

מאישתי. שנפרדתי ראשונה
 הנזירה. לבין הילדים בין קשר ״נוצר

 רוצה אינני מהבית. אותה לגרש ניסיתי
ילדי. את דל£1 לסבית, קאתולית, שנזירה

נאסר זהותן
ל באד, הייתי לא כ., משפחת ״לולא
 סתם מאשר יותר בכך רואה אני ישראל.

 לא מייוחד. מקום היא ישראל הרפתקה.
 חשבון־בנק לי ויש מעולם, נשואה הייתי

 גדול.״ בסכום לא כ., הגברת עם משותף
 אשתו הפרופסור, פרשת כי ספק אין

ה טענת לפי — אשר והנזירה, הדוקטור
אש עם לסביים יחסים מקיימת — מדען

ב האקדמאית הקהילה את תסעיר תו,
 להחליט בוודאי יתקשה בית־הדין ישראל.

 כי הטוען הבעל, :צודק הצדדים מן מי
 או קאתולית, נזירה עם בו בגדה אשתו
 אותה, הזניח בעלה כי הטוענת — האשד,
 הטובים שירותיה על לוותר מוכנה ואינה

הנזירה. של•
:■ זוהר מרפד
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