
 ויש לבעלים יותר הרצויים שופטים יש
 לשם מתגרשות. לנשים הרצויים כאלה

 שונות בשיטות עורכי־הדין נוקטים כך
הדר אחת אחר. או זה לשופט להגיע כדי
 קודם, מישפחה בשם להשתמש היא כים

ה האות לפי נקבעים שהשופטים כיוון
התובע. של המישפחה שם של ראשונה

 ״מחצית סידי: יעקוב עורך-הדין מסביר
 גירושין בהסכם גומרים בארץ מהזוגות

 זקוקים לא אלה בדרכי־נועם. דהיינו מראש,
 לעובדה ערים השופטים לבתי־מישפט.

 שאומנם אותם רק מגיעים שלבתי-המישפט
לפש הגיעו שלא אבל להתגרש מתכוונים

 הרכוש. נושאי בכל בעיקר ביניהם, רה
 על מישפטים לפעמים גוררים כאלה זוגות

 זהו שנים. עשרות ולפעמים שנים, סני
 פעולה כל כי בית־המישפט, על עצום נטל

 ישיבה גוררת הזוג בני בין שנעשית
 אלישע השופט בית־המישפט. של נוספת

 מצא הוא הבעיה. את איתר שינבוים
 להתבצע יכול שגט ההלכה, של שהשיטה

 לבית־ עוזרת אינה הדדית, בהסכמה רק
 בני בין המריבות עם לגמור המישפט

 מתעקש תמיד לגירושין. אותם ולהביא הזוג
 בדרך הגט. את לתת ומסרב הצדדים אחד
 בסחיטה, שמעוניין זה הוא צד אותו כלל

 את לאתר חוש היה לשופט כספית. לרוב
 בכיסו, מכה היה ואותו הסרבן, הזוג בן

 בדרך אשה. או גבר זה אם אבחנה ללא
ההליכים, לסיום שהביא הצעד היה זה כלל

ם גברים מאמינים הנשים, את מקפחים שהדננים בעוד ־ •הרבני י נ  ו
בישראל גם רהתכשט מתחיל באמריקה, שנתיים רבני שהתחיל הגברי,

 בפני העידה ,האשה — שיפוטם את רשות
הדב ושאר החלטתי...׳ ולכן לה, והאמנתי

 שופטים יש הבעל. נגד מתפתחים רים
בשבילם.״ פושע בחזקת הוא בעל שכל

נשים, בעיקר לייצג שמעדיף בר־שילטון,

 אפליה יש היהודית בדת
 - האשה שר לרעתה

 האזרחי בית־המישפט
 זאת, לתקן שחצה
לנו את מקנח ה

 הגברים בטיעוני צדק מעט לא ״יש :אומר
 לפעול יודעת אשה שאם נכון זה הגרושים.

 הנכון, ובמקום הנכון בזמן דהיינו, נכון,
זה צרות. הרבה לבעל לעשות יכולה היא

קרמו נגד קומו
בשנתיים. אמריקה את ששטף

מ אחד היווה הסרט
 הגברי גל־המחאה סימני

שגם להוכיח ושבא האחרונות,

 ולפעמים האשה, כמו ממש ילדים, גידול בבעיות לטפל יכול הגבר
 מקנים לא שגירושיה בעובדה, להכיר נאלצת האם יותר. טוב
אשה, שהיא מפני רק ילדיה, על הבילעדית הזכות את לה

 ממדינות להבדיל שלנו, שהמדינה נכון
 לא גירושין מנגנון בעלת היא אחרות,
מאוזן.
 זה בבתי־המישפט לשופטים שחסר ״מה

 המיקרים את לבדוק להם שיאפשר זמן,
 מיוחדים בתי־דין כיום יש באמריקה לגופם.

 לפרטי נכנס שם השופט לענייני־מישפחה.
 יותר מעורה הוא ואז שלפניו, המיקרה
 שרירותיות החלטות פחות ויש בפרשה
אצלנו.״ מאשר

 החד מחוקקות, רשויות שתי יש כיום
 מצד הגירושין. בהליכי בתיפקודן, פפות
 חוקי לפי שפועל הרבני, ביודהדין אחד,

 שני, מצד האשה. עם המחמיר — ההלכה
 על־ האשה עם המקל מחוזי, בית־מישפט

 על לוחצת היא שבאמצעותם צווים, ידי
הבעל.

 בשתי שונה המזונות דמי גובה גם
 אורח בגין האזרחי, השופט אלה. רשויות

שלו, הגבוהה ורמת־החיים שלו החיים

 מאשר יותר גבוהים מזונות דמי על יפסוק
 ביתר החי הרבני, בבית־הדין רב אותו

להסתדר תוכל שהאשה ומשוכנע צניעות

 לפעול היודעת ..אשנו
 הנכון ובמקום הנכון בזמן

 לבעל לעשות יכולה
צוות״ הרבה

 והתחילו הנשים, זאת ראו כסף. מעט עם גם
 זכו, שם המחוזיים. לבתי־המישפט נוהרות
 ובדמי־מזונות משופרים בתנאים כמובן,

גבוהים.

 מבית- העומס ולהורדת הבעיה לפתרון
המישפט.״

 מאבק להם שמצפה יודעים האגודה חברי
 הקהל דעת בשינוי הכרוך קשה, ציבורי
להר מעוניינים הם אמצעי־מימון. ובגיוס

 במתכונת ולפעול שורותיהם את חיב
 הקמת על חושבים הם הפמיניסטית. התנועה
 בהליכי לגברים הדדית עזרה של לישכה

 שונים, בתחומים בכל שתסייע גירושין,
שנמצא הגרוש לגבר נפשי סיעוד כולל

במצוקה.
 מסביר מוכות,״ לנשים מעון שיש ״כמו

 גם מעון ״שיהיה האגודה, מפעילי אחד
 באמצעות אותם מכה שהאשה לגברים

 מיוחד עורך־דין של ייעוץ עם החוק.
 הנזרקים גברים יקלוט המעון הזו. למטרה
 עד אותם ויאכסן האשה, על־ידי מהבית

 יחד. גם והכספית הנפשית להתאוששותם
 ממשלתי מימון לדרוש חושבת האגודה

ויצ״ו הנשים, אירגוני שמקבלים לזה דומה
 ■ ונץ דינדזונעמ״ת.״
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