
בבית היה שלי הראשון הלם ך•
׳ /  ״ראיתי נוח. מספר המישפט,״ י /

 משתתף עצמו השופט אי־צדק. בו שנעשה
 לו ועושה הבעל על לוחץ הזה, במישחק

 אותו שיעבד הוא לגירושין. בדרך בעיות
 בעל מזונות.״ תשלום של שנים 18ל־

 גרוש, ,42 בן אקדמאי הוא נוח, הדברים,
 שמא המלא. בשמו להזדהות שלא המעדיף

 וגרושתו עבודתו, במקום עליו ״יתלבשו״
לו. להציק תירוץ עוד לדבריו, תמצא,
 גרושים, לגברים האגודה את מרכז הוא
 על להתריע כדי עתה ומתארגנת השבה
 הגרושים, לדברי השורר, האיזון חוסר

 רבים גברים הישראלית. השיפוט במערכת
 לטובת הכף את מטה זה מצב כי סבורים,

הגירושין. מישפטי של ניהולם בעת האשד■
 ״הנשים האגודה: כל בשם ינוח, טוען
 עודף והשיגו זכויות שיוויון על נלחמו

 נשים נגד דבר שום לנו אין זכויות. של
 איזון דורשים אנו אבל להיפך. כנשים.

 שהמצב ברגע בחובות. וגם בזכויות גם
 אנשי לאגודה.״ מקום יהיה לא ייתאזן,
 שיתוף של אפשרות אפילו רואים האגודה
 גברים ואגודות נשים אגודות בין פעולה

 בלי לאזרחים/ות כללי שיוויון למען —
למין. קשר שום

 והשקפותיו, חינוכו לפי ציוני שהוא נוח,
 להמשיך אם גירושיו, מאז לפקפק, התחיל
נתקל הוא ממנה. לרדת או בארץ לחיות

ט פ ש מי ה ת־ תון האדרת׳ בי ת נ רו ח ת ה ה ב מויי דין עם ס ת־וו • בי
גדהמחאה ־ האזרחיים השופטים אצר במישפטי־מזונות מקופחים שהם

 לא אך סביבו, ושחיתות אי-צדק בהרבה
 ״אי־הצדק את אבל רוחו. את שברו אלה

 מוכן הוא אין זה את שבבתי־המישפט,״
 כי מרגיש שהוא הראשונה הפעם לסבול.

 נעלמו פתאום לפתע ב/ סוג אזרח הוא
 לו, נותרו חובות רק שלו. הזכויות כל

שנה. 18ל־ ועוד
 נקבעו אשתו. לטובת ממנו, נלקח רכושו

 צ׳אנס לו שאין כזה, בסכום מזונות דמי לו
 האפשרות ממנו ניטלה מחדש. עצמו לשקם
 גם עליו שנאסר וכימעט ילדיו, את לגדל

לראותם.
 צרה, לאותה שותפים הרבה מצא נוח
 לשנות כדי גוף להקים החליטו וביחד

 ולפקוח היום־יום בחיי העניינים מצב את
הציבור. עיני את

 על שוט
הגבר יאש

 הירידה נושא וחצי. שנה לפני היה ה ל
 אנשי־ציבור יום. מדי לכותרות אז עלה •

 ב־ להם, שהתברר לאחר לתמונה, נכנסו
 הירידה, מניעת למען פעולתם מיסגרת
 הארי את עזבו ישראלים גרושים שהרבה

 נגד וטרוניות טענות כשבליבם ממורמרים,
גירושין. בדיני המישפט נוהגי

מישחק. כאן ״יש :טוענים הגרושים
מבחי קבועה נוסחה יש הגירושין לתהליך

 לעורך־דין פונה וכשהיא האשה, של נתה
מראש. זכויות לה יש אותה, שמתדרך

 כדי אלים, שהבעל תטען שהיא ״מספיק
 באורח מתבצע זה מהדירה. יעוף שהוא

 עדים. צריך לא קבוע. כימעט אוטומטי,
 אישור כמובן, ורצוי, האשה. של טענה רק

ברגע להשיג. קשה לא שאותו רפואי,

 על נלחמו ,,הנשים
 !השיגו שינויון־זכניות

ם של עודף  - שיו
איחן״ דורשים אנו

 את מעקלים מייד מהבית, נזרק שהבעל
 המשכורת, ואת הבנק חשבונות את רכושו,

 במצב מהארץ. יציאה צו־איסור מקבל והוא
 לו וכשאין מתקדם, בגיל כשהגבר כזה,

 הוא עורך־דין, לשכור כסף לו ואין דירה
 בושות. וסופג העבודה מקום את מאבד

 ממולח, עורך־דין הגבר לו שוכר אם גם
 אז גם בעבורו, משהו לעשות שמצליח
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האם
הגבריו
,מוכי□

 רואה לא ואפילו החוב, גובה את בודק לא ן שיצאת תודה ,תגיד :בפניו מתנצל הוא
האשה. לבקשת מתבצע הצו הבעל. את יותר הרבה להיות היה יכול זה ככה,

גרוע.'״
 הבעל את יורשת ״האשה נוח: אומר

 דמי סעיף למשל, הגירושין. באמצעות
 כדי השופטים. אצל לשוט הפך המזונות

 נקבעים לאשתו, גט לתת הבעל את לאלץ
 מאוד.״ גבוהים זמניים מזונות דמי לו

 המתמחה בר־שילטון, מנשה עורך-הדין
 התפתחות ״זוהי כי מסביר אישות, בדיני

 שבדת משום תקדימים, של היסטורית
 לטובת — אסימטריה דווקא יש היהודית

 וסחטו המצב את ניצלו גברים הרבה הבעל.
 ראה רכושה. מכל אותה ונישלו האשה את

 לבוא התחיל נחותה, שהאשה בית־המישפט
 ללא מזונות דמי בהענקת בעיקר לקראתה,

 התרשמותו לפי בעיקר פרופורציה, שום
השופט.״ של

 חתיכה ״שום
תי״ תפצה לא או

 אמר נרדף,״ גבר הוא גרוש כר ך
י /  בעסקים, משבר לו יש ״אם נוח. -/

 צו- עליו יש מזונות, לשלם יכול ואינו
 משבר, יש נשוי לגבר אם אוטומטי. מאסר

 כשהמדובר אך סובלת. המישפחה כל אז
השופט אחד. אף מעניין לא זה בגרוש,

ה בעת נמחק לא המזונות דמי ״חוב
 אם ריבית. עם — מצטבר והוא מאסר,

 יוצאים גומרים. לא זה, עם מתחילים
וחוז יום, 21 של לתקופה שהוא מהמאסר,

 לשלם. כסף שאין בגלל שוב אליו רים
 עונשים שעברו אנשים יש חלילה. וחוזר
 מהם כמה מראש. אותם צפו ולא כאלה
 יש שיגעון. סימני לגלות התחילו ממש
 היה ממנו. יצאו ולא להלם שנכנסו כאלו

וירה בדירה שהתבצר שוטר, של מיקרה

ו נ משלם שאינו ג
 דמי־מזזנות

 יום 21ר נאסר
חודש בכל

 העיתונים סיבה. אותה בגלל טירוף, מתוך
 התנהגות על סיפורים מלאים היומיים
היו בהם. חיכה הגירושין שחוק בעלים

 שהפכו כך, כדי עד שהתדרדרו אחדים
מאושפזים. חולי־רוח
 שהציבור העובדה את מנצלות ״נשים

 כך. היה זה פעם חלש. יצור בהן רואה
 שהיה ממה יותר הרבה האשד, השיגה היום
 לפתע לוותר. מוסנה לא היא אבל לה,

 אפילו נגדה. אונים חסר הגבר עצמו מוצא
 גרושה לאשה מתייחסים היום־יום בחיי

גרוש.״ לגבר מאשר אחרת בצורה
 הגרושים: באגודת פעיל יוחאי, מספר
 אובייקטיביים היו לא שלנו חברים ״אפילו

 והרבה סימפטיה קיבלה היא הגט. אחרי
 בקלילות. התייחסו ואלי בצער, השתתפות

 מאה לי ויש גרוש, אני שהנה חושבים
 על אותי מפצה לא חתיכה שום חתיכות.

הרבים החובות ועל ורכושי, ילדי אובדן

 לקטר לבוא יכולה ״אשה
 אם אך לה, רע כמה

 כך, מתנה! הגבר
 אליו מת״חסים

הערכה״ בחוסר

 אותי מענישים זה סמך על לי. שנותרו
 ,תשמע, לי: אמר השופט אפילו מראש.

 נשארת היא יותר, טובים שלך הסיכויים
 שזה מבינים לא חופשי.׳ ואתה הילדים עם

ילדי. ללא אותי להשאיר עצמו, בפני עונש
 לה רע כמה ולקטר לבוא יכולה ״אשה

 מתנהג גבר אם אך אליה, רעים וכמה
 בחוסר אליו מתייחסים דומה, בצורה
מוחלט״. הערכה

 לטפל מעדיפים שהם מודים, עורכי־דין
 ״משום גירושין, בהליכי אשר. של בתיק
 ואני נוח, יותר הרבה זה ואז זוכה, שהיא
גיבור.״ יוצא

 כי גבר, לייצג לדבריהם, יותר, קשה
 מעורר והוא קשה יותר הגבר של מצבו
אמון. פחות

 לגברים מעון
מוכים

ר מ ו ״ה בר-שילטון: הדיו עורן־־ א
■  בגלל לאשה, להאמין יותר נוטה שופט '

 ומכים. משתוללים גברים של מיעוט אותו
מפו־ השופטים מצדיקים שלהם בפסקי־דין


