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 לעבור להניעו מנסה יעל כי ודעת,

 בווילה אילן ועם איתה להתגורר
ה ביניהם נותקו שרכשו, החדשה
 ,בר. לבקרם בא אינו אילן קשרים.

 להי<' רוצה לא שהוא בטענה ביתם,
 מצידה, טוענת זו אתי. עם פגש

 הבית מן לצאת מוכנה היא כי
לביקור. בא כשהוא

 בתל־השומר אילן את ״פגשתי
 זקוקה הצעירה שבתו לו ואמרתי

 הגיש לבקרה, שיבוא במקום אז לו,
אפוטרופסות.״ תביעת אילן

משבר
גיל

של הדין עורכת־ טענת ר*
 הגיש בן־מנחם, שרה אתי, *

 ברגע חזר שממנה תביעה, אילן
 הוצאות, תדרוש אתי כי לו שנמסר

ש מניעה כל אין שמצידה משום
ילדיו. עם ייפגש אילן

 הגיש שאותו האחרון, התצהיר
 תצהיר הינו לבית־המישפט, אילן

 מעשיות מגולל הוא שבו מחפיר,
 אתי את לשבור שנועדו מכוערות
 הזה, במיקרה גם נפשית. מבחינה
 בעניין, יעל של ידה אתי, טוענת

 אשתו. נגד אותו שמסיתה זו והיא
 אתי מצהירה אוותר,״ לא ״אני

 יעל של הדרך ״עם ללא־היסוס.
עיתו גבי מעל היא איתי לשוחח

מת אני לה. תשובתי זו אז נים׳
 לי אין אילן, על להילחם כוונת

אשתו!״ להיות להפסיק כוונה שום
 גיל: משבר עובר אילן לדעתה,

 את עזב ולכן בדיכאון היה ״הוא
 משבר של רגע ניצלה יעל. ־בית.

 עם יחסיה את עליו לבנות :די
 המשבר על טרמפ תפסה היא *ילן.
 מישפחה, להריסת גרמה היא שלו.
לכך.״ מודעת ׳היא

צילצול
הפעמון

 יעל סיפרה שנתנה, ראיון ■י
 את כשתיארה ,43 בן ילד על ^

זילן.
 היה הוא ״אצלי מתפלאת: אתי

 היה הוא אולי אז .42 בן :בר
 מי על לו שיש להרגיש יריך

 ואני גבר, הוא גבר אבל להישען,
לעצמו.״ יחזור שאילן :טוחה

 ״לא אתי, אמרה שרז,״ ״הגברת
 של ישנים בגדים במתן אף :חלה

 מתייחסת פשוט היא — לבנו :נה
 שלה, העניים הקרובים כאל גלינו

 ש־ ה׳עובדה לאור למדי ברור זה
 המשותף חוננו את מבזבז :עלי

נליהם.״
 יעל, שהעניקה החושפי בראיון

 ״התחנה הוא שאילן טענה ;יא
 החיים ״האם חיי.״ של ;אחרונה

ו לעלות שאפשר,. אוטובוס, ;ם
 בפע־ צילצול על-ידי מהם לרדת

בתמיהה. אתי שואלת ז״ !ץ
 לבשל אוהבת שהיא סיפרה ״יעל

 לא זה החיים אבל אילן. 'מען
 את לסכם אתי מנסה דבש,״ רח

לב חייבת ״אשד. הכאובה. :פרשה
 שהיא בין שלה, הגבר למען דל

אוהבת. לא או זוהבת
 מנסה עבורו,״ מכבסת גם ״היא

 אלה, ״ודברים ליעל, להזכיר זתי
 עשיתי אשה, כל על־ידי ;נעשים

שנים. 21 במשך רבה באהבה זני
 תוכל לא שיעל ״דבר'נוסף,

 הוא אילן, למען לעולם ועשות
 הסיבה זו ואולי ילדים. לו ולדת
נגדי. ילדי את להסית מנסה דהיא

 לי יש אוותר. לא אני ״אבל
 מילחמה תהיה זו סבלנות. ;רבה
 כוח לי יש ארוכה. גם ואולי ;שה,
 לבסוף הרבה הסבלנות ועם זמן,

 לא הוא אילן לזה, נוסף זנצח.
 אולי ואז יתפכח. הוא !ראייר.

חדש.״ פראייר יעל לה זמצא
י■ זכרוני טיבי
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ידו, עם לבו ושנותוה נוצח שבעדה ספרית  שבד.צ- הכלכלי הרווח את שיםשחוח דוה
 רע מה וכי דתית. לכת טרפות

 ובלשקוע זקן בלגדל כיפה, בלחבוש
 מסדרים בתמורה אם בלימוד־תורה,

עוז ומרווחת, חדשה בדירה אותך
דו ואף הרהיטים בקניית לך רים

מש עסק זהו 7 הגון לשידוך אגים
הבחינות. מכל תלם

 המושג נשמע מבחוץ לצופה
 מעט מעורפל. בתשובה״ ״חזרה

 כרוך. זה במה מבינים אנשים מאוד
 בתיל־ השינוי נראה ראשון במבט

 כוויתור היום־יום ובמינהגי בושות
ש התמורה את השווה קל־ערך,

דתי. שהופך מי מקבל

לסדר
פיאות

מבחי טוב זה כמה ספרים
מדגי־ מאוד מעט נפשית, נה

□ושונה שח■
 יפה עצמה מצאה צ1 ניד ד*
 בן לפעוט ואם אלמנה גואזי ■

 נרצח אליהו, בעלה, שנתיים־וחצי.
 בשלושים מיסתוריות. בנסיבות

 ומדוכאת אבלה כשישבה ימי־האבל,
 קרוב אליה בא ביפו, הוריה בבית

 דתי, אדם בעלה, של מישפחה
 לבד, כשאת ״עכשיו, לה: ואמר
בתשובה.״ שתחזרי כדאי

ה אל יפה התייחסה בתחילה
 ימי־האבל משחלפו כבדיחה. רעיון
 במיקצו־ ספרית יפה, עצמה מצאה

 הקשות. החיים עובדות מול עה,
 את לפרנס שעליה הבינה היא

 עצמה. בכוחות בנה ואת עצמה
 על לחשוב התחילה היא לאט־לאט

ההצעה.
 גם טוב יהיר. זה לי: אמר ״הוא

 יותר חינוך יקבל הוא שם לילד.
 ואשתו ״הוא יפה. סיפרה טוב,״

 אמרו ולילד. לי שיעזרו הבטיחו
 חינוך טובה, במיסגרת יהיה שהילד
 ביפו כי לילד, דאגתי ואני וחברה.

 בלגן.״ והרבה פושעים הרבה יש
ומושכת. מפתה לה נראתה ההצעה

 אימי וגם מסורתי מבית ״באתי
 אמרו אמנם, טוב. רעיון שזה חשבה

סר ובלי טלוויזיה בלי שאהיה לי
חי ולא באבל, הייתי אבל טים,

 ״הייתי הסבירה. זה,״ את פשתי
 רציתי בעלי. של ממותו בדיכאון
 בבית להישאר יכולתי לא לברוח.

חי המשותפים. הזכרונות בגלל
שקט.״ פשתי

 לו ״נשאר
שגוע״ ^

ם ו י ד ז ח  יפה: אותו שאלה א
 למפתה ״7 אבוא אם יהיה ״מה

 ירוק. אור בבחינת זה היה הדת
 לברר להתלבט, הספיקה לא עוד

 עצמה מצאה שבוע ותוך ולחקור,
 חדרים, שלושה בת מרווחת, בדירה

בבני־ברק. בקריית־הרצוג
 הרהיטים,״ את לי העבירו ״הם
 הילד את ״הוצאתי בחיוך. נזכרה
 לעבוד נשארתי עדיין אך מהגן,

 בתל- בן־יהודה ברחוב במיספרה,
אביב.״

ו האלמנה של השיקום פעולת
 בכספי מומנה יפה, הסבירה הילד,

״קי :קרנות־צדקה של תרומות
 גאז, לי שילמו חדשה, דירה בלתי

 רהיטים לי הביאו והוצאות. חשמל
קיב היא לילד.״ גן וסידרו לסלון,

להס שתוכל כדי סכומי־כסף גם לה
 גמילות- לקרן הולכת ״הייתי תדר.

 כסף צריכה שאני ואומרת חסדים
 לי מלווים היו הם ארון. לקנות

אמו הייתי הזמן ובמשך הכסף, את
יכולתי.״ ככל להחזיר רה

 ונוח. חלק היה המעבר לכאורה,
המטו לאלמנה יותר טוב מה וכי

הכל בעיותיה כשכל בילד, פלת
 מעל מוסרות הקיום וטרדות כליות

7 שיבמה
 בעיני חן השינוי מצא בתחילה

 ה־ כל וביישנית. נאה צעירה יפה,
 באורח- השינוי מן שנבעו מיגבלות

 ד.מיכ־ ״את לה. הפריעו לא חייה
 והשמלות הקצרות החולצות נסיים,

ב אימי, אצל השארתי החשופות
 עם שמלות כמה לי וקניתי ארון,

 — שבת שמרתי ארוכים. שרוולים
 אש. הדלקתי לא חלות, יין, נרות,

 ושמרתי וחלב בשר בין הפרדתי
כשרות.״ על

 ל- ערב־שבת מדי הוזמנה יפה
 שבוע בכל — ולקידוש ארוחת־ערב

 ״למען אחר. רב של שולחנו על
 האווירה מן נהניתי מאוד האמת,

מ ״מהשקט, התוודתה, החדשה,״
 הילד שפגשתי. החדשים האנשים

 הרגיש קטן. וטלית כיפה עם הלך
התפילות.״ את ואהב בגן טוב

 בגן, נקלט הקטן שניסים אחרי
 בתל- במיספרה לעבודתה חזרה הא

 מרוצה שהיתר. היה ונראה אביב,
בחייה. המהפך מן

 את לשמוע הלכה לשבוע אחת
שמי כללי נשים שלימדה הרבנית,

 לנהל איך טוהרה, כללי כשרות, רת
ה עם להתנהג איך חיי־מישפחה,

הס ״היא הדת. עיקרי ושאר בעל
 ומתי למיקווה, ללכת מתי לנו בירה
 לפני שבוע יחסים. לקיים מותר

 המחזור אחרי שבוע אסור, המחזור
 בקיצור, מחזור. שבוע ויש אסור,
כש צוחקת היא שבוע,״ לו נשאר

משועשע. מבט בעיניה

ילדים מרובת מישפחה
 הדירה היח ביפו, בשכתת־סצוקה שגדלה איראן יוצאת מרובת־ילדים

לדתית. תהפוך אם לה שהובטחה חדרים, שלושה בת המרווחת,

 ניתן אינו דבר שום מסתבר, אך,
 גם מחיר. יש דבר לכל בחינם.

 שילמה דבר של בסופו גואזי יפה
אותו.

 עצם וקוסם. ורוד נראה הכל
 במשך אולם חוויה. היה השינוי

 היה הקודם שמצבה החליטה הזמן
 חופשייה היתד. לפחות, אז, עדיף.

 כראות חייה את ולנהל להחליט
עיניה.

 הדוד בא שבועות שלושה ״אחרי
רו ,אנחנו לי: ואמר הביתה אלי
במס העבודה את שתפסיקי צים

 שברחוב במיספרה :הנימוק פרה.'״
 מדי, חופשית האווירה בן־יהודה

 חילוניים, באנשים נתקלת והיא
לעו לחזור עליה להשפיע היכולים

הקודם. למה
 :לה ואמרו כולם צחקו במיספרה
צרי שאת חטאת במה ״השתגעת?

 הדוד אבל בתשובה?״ לחזור כה
 עבודה מקום לה למצוא הבטיח

בבני־ברק. בספרית
 העובדת יפה, סירבה בתחילה

 והזוכה במיספרה, שנים שש כבר
 הוא ״אך והערכה. טוב ליחס שם

 הוא אותי. ושיכנע שלו על עמד
 בין ככה, לחיות שאי־אפשר אמר
העולמות.״ שני

 במיספרה לעבוד התחילה היא
 וסירקה סידרה שם בבני־ברקד׳

ו סולידי בסיגנון נוכריות פיאות
 דרשה המיספרה כשבעלת מאופק.

 אחרי־הצהריים, גם שתעבוד ממנה
 היא לעבוד. להמשיך יפה סירבה
 שבגללה העיקרית שהסיבה טענה

 בתל- המיספרה את לעזוב הסכימה
 עד לעבוד נאלצה ששם היתד. אביב
 ש- לה הבטיח והדוד בערב, שבע

 שלוש עד רק תעבוד בבני־ברק
 להיות תוכל וכך אחר־הצהריים,

 לעבודתה חזרה יפה הילד. עם יותר
 לסירוגין, בה ועבדה בתל-אביב,

 מצבה את הבין המיספרה כשבעל
בלבטיה. והתחשב

 במיספרה העבודה שעות את
לב הירבתה אך הפחיתה, היא
 היא שאליהם הוריה, את קר

 הדוד אליה בא אז מאוד. קשורה
 לי אמרו ״הם נוספת: בדרישה
שם כי הורים, ללכת לא להשתדל


