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 המיש־ כמפרנס עצמו ראה לא הבעל לה.
 תלושי־ את לאשתו הראה לא מעולם פחה,

 שקל 400 ביקשה כאשר שלו. המשכורת
 את לה לתת סירב לבת, מעיל לקנות כדי

 סכומי־כסף, לה נותן היה וכאשר הכסף.
 היא משפילים. ובתנאים לחץ תחת זה היה

 להשיג כדי תימרונים לעשות צריכה היתה
 לגמור כדי ומחברים מאביה ולוותה כסף,

החודש. את
 המישפחה עול תחת כרעה האשד, כאשר

והע לה לעזור הבעל סירב והתינוקות,
 זבולון שר־החינוך, של כנהגו לשמש דיף

 מבני־ ילדיו ואת אותו מסיע והיה המר,
 יכולה היא כי אמר לאשתו לתל־אביב. ברק

ברגל. הילדים עם ללכת
 איתו לבוא אשתו, על כופה היה הוא

 כאשר המיפלגה. של למיפגשים בערבים
 להשאיר אותה אילץ שמרטף, השיגה לא
 הדבר להן גרם לדבריה, לבדן. הילדות את

ע חותמן את שהותירו היסטריה, להתקפי
רבות. לשנים ליהן

 כל את שהקדיש מכיוון כי טוענת היא
 של בתיפקודן התעניין לא למיפלגה, אונו

 כי בעצמו מודה והוא בבתי־הספר, בנותיו
טוב. אב אינו

 טענתה היא זה, שבכתב־תביעה הפצצה
לאו הדתית המפלגה מזכיר כי האשד, של

 מציג ״הוא ביסודו. דתי איש אינו מית
ענ קידום לשם חוץ, כלפי ככזה עצמו
דו היה הנתבע במפד״ל. האישיים ייניו
וב דתית, כאשד, להתנהג בעבר ממנה רש

הנ דתי, כאדם חוץ כלפי מצטייר זו דרך
 חיי־הנישואין בתחילת דתית. לאשר, שוי

 בטענה בשבת, לבית־הכנסת ללכת סירב
 על־ נלחץ וכאשר לו. נראה לא הדבר כי

 מוכרח אינו כי עונה היה התובעת, ידי
לבית־הכנסת.״ ללכת

זי אבנר דינה, עורך על-ידי התביעה את
נגר.

 רוזן־ אריאל ד״ר הבעל, של עורך־דינו
 גם כתב־ההגנה. את בשמו הגיש צבי,

 אשתו, טענות בהכחשת הסתפק לא הבעל
להש כדי השמצות ועוד עוד הוסיף אלא
 את ולבסס האשד״ של פניה את חיר

מזונות. לה מגיעים לא כי טענתו
 חודשים תישעה כבר לדבריו, האשד״

 היא יחסי-אישות. אתו לקיים מוכנה אינה
מו והפכה אחר לחדר חפציה את העבירה

רדת.
לילה־לילה, כמעט מהבית נעדרת היא

 סירב ^הוא
 בשבת ללכת

" ! הכנסת לבית
בש חוזרת ולבילויים, לנסיעות לה יוצאת

 דין־ לבעלה מוסרת ואינה מאוחרות עות
 היא לפעמים ולאן. יצאה מי עם וחשבון
 למרות ובחגים, בשבתות גם מהבית נעדרת

מחאותיו.
 היא הבעל, טוען האחרונות, בשנתיים

 עם ואינטימיים קרובים ״קשרים מקיימת
 לדבריו, נוספים.״ גברים ועם נשוי גבר
יח קיימה השנים במשך כי עדויות, לו יש

 זו ״התנהגות שונים. גברים עם כאלה סים
בבעל.״ זינוי כדי ואף כיעור, משום בה יש

 כאשר הבעל, טוען ימים, כחודש לפני
נשוי, גבר לשם הגיע לביתו, במפתיע חזר
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 ולתקן שלום־בית להשיג ורצה בעצמו,

 לאשה הציע הוא במישפחה. היחסים את
ב נתקל אך ליועץ־נישואין, יחד לפנות

אטום. קיר

)6 ממחוד (המשך
 מכל עליה שמר — האפשרות לו שניתנה
מישמר.

איסור
מסתורי

 קט- לדבריו הם האשה של יפוריה ךץ
י  היא יסוד. וחסרי מרושעים נוניים, ״

 תוכל למען הילדה את מזניחה אשר
 משאירה והיא באוניברסיטה, ללמוד לצאת

 עליה המשגיח קשיש, שכן עם הבת את
כסף. תמורת

 נראים ורמוס של הכספיים משאביו גם
 הגיעה לדבריו, שלו. בכתב־ההגנה אחרת

ש אלף 130 של לסך האחרונה משכורתו
 להחזקת מקבל שהוא הכסף את נטו. קל

 נותר ולא בפועל, מוציא הוא המכונית
 האש״ל, ימי עשרת גם מאומה. ממנו לו

מותי לא קבלות, ללא מקבל הוא שאותם
נא הוא שכן אגורה, אפילו בכיסו רים
 ולאכול בעבודתו רבים ימים לשהות לץ

בחוץ.
ור טוען בקולומביה, לחלטורות באשר

 להופעתו בתמורה שקיבל מה כל כי מוס,
 הטיסה כרטיס היה בחגים בבית־הכנסת

הר לא לדבריו, במקום. השהיה והוצאות
 כבר והשנה אלה, מנסיעות מאומה וויח

 להתפלל לשם יבוא שלא לקהילה הודיע
בחגים.

 של המכוערת התנהגותה כי טוען הבעל
 ואי־קיום אחרים, גברים עם יחסיה אשתו,

למזו זכותה את שוללים איתו יחסי־מין
ממנו. נות

את קרא אדר חיים שהשופט אחרי

ה שבהודעות הכזב את מפריך הדבר
 בביירות הזוועות כי שרון של חוזרות

להס ״המחבלים״ את להכריח כדי באו
 לפניי כבר לכך הסכימו הם לפינוי. כים

 וההרס ההרג ופעולות לחודשיים. קרוב
 זאת. בגלל ואולי — זאת למרות גערכו
המחב שינו כאילו השבוע, שרון טענת

 היתה עמדתם, את שבועיים לפני לים
שיגרתי. שקר

מכל: גרוע ואולי
 מסוגל שרון אריאל כי הוכח •
ת להפעיל עתה בי לשם ״ל זנה א
 מגזרה כל ללא והרס, הרג צוע

אית ת כלי סבירה, צב ט הממ החל
 ראש־המכד שד גבו ומאחרי שלה

שלה.
 כשהן גם — פקודות" ״ממלא צה״ל
זו. כמו זוועה לביצוע פקודות
גרוע: פחות ולא
ח # כ את לבצע שניתן הו  מבלי ז

ת תגובה שתבוא צ ח  של ומיידית מו
הישראלי. מחנה־השלום

 הייתה היחידה הבולטת פעולת־ההתנגדדת
 וילנר מאיר רק״ח, אנשי שני ישל דווקא
 בכנסת מהומה שעוררו זיאד, ותופיק
 דובר סבידור. מנחם על־ידי בכוח והוצאו

 את גינה אמנם בר־לב, חיים המערך,
 אנשי הצביעו שוב בהצבעה אך הפעולה,
 שעשו כפי הליכוד, אנשי עם יחד המערך

המילחמה. של הראשון היום מאז

כן־נתן המיזרחי הפועל מזכיר עם (כאמצעי ורמוס וזכ״ל
בבוגוטה.,.״ כחזן ״חלטורות

 נהג לא הוא כי ואומרת, ממשיכה האשד,
 וכי המישפחה, בטהרת זמנים על להקפיד

 מי־ לרבות מיצוות, על מקפיד הוא אין
השבת. שמירת צוות

 מעבודתו היא ורמוס של הכנסתו עיקר
 אשתו, לדברי משתכר הוא שם במיפלגה.

 נוספות, הטבות ומקבל בחודש שקל אלף 17
 ו־ פדו, שלו, החדשה המכונית החזקת כמו

 ב- כחזן משמש הוא בחגי־ישראל אש״ל.
 של הבירה עיר שבבוגוטה, בית־הכנסת
 7000 זאת תמורת מקבל והוא קולומביה,

דולר.

ל יחדיו יצאו והבת האשד, עם יחד והוא,
 ו־ שנית ויצא הילדה את החזיר הזוג ים.

 מאוחרת. לילה בשעת לביתה חזרה האשה
 מביכה חסרת־רסן, שהיא זו, התנהגות

צער. לו וגורמת הבעל את
 את לשנות רוצה האשד, כי חושב הבעל

 וחופשיים, מתירניים חיים ולחיות חייה,
תביעת־ כל דתית. מישפחה הולמים שאינם

ל 11 חסך ״הוא
זינוי//

בבעל״
 ובנותיו אשתו ביתו, את להחזיק די ך*
 האשה ביקשה המתאים, הכלכלי במצב ~

 היא לחודש. שקל 16,400 של כולל סכום
 וההוצאות הצרכים את לאחד אחד פירטה

זה. לסכום המצטברות
 חיי-המישפחה כי ראתה כאשר לדבריה,

לסיי לבעלה הציעה סופי, למשבר הגיעו
 ומיש- סיכסוכים ללא מכובדת בצורה מם

נאל ולכן בהתחמקות נהג הוא אך פטים,
וניסחה לבית־המישפט לפנות האשד, צה

 מעיל קנ״וו
לבתוו״ חורף

 להם- תכסיס אלא אינה שהגישה המזונות
 בבית- העיקרית התביעה מן חת־הדעת

גט. לבקשת הרבני הדין
 מי- עם בקמצנות נהג כי מכחיש ורמוס
 ועשה סביר בעל היה לדבריו, שפחתו.

והיל האשה הבית, לכלכלת יכולתו ככל
מת בו, מתגרה אשתו זאת למרות דות.

לשלוט ניסה הוא אולם וצועקת, פרצת

 אם עיניו. בוודאי חשכו ,כתבי־ד,טענות
ה המיפלגה מראשי אנשים שועי־הארץ,

 רעהו, פני את איש כך משחירים דתית,
ו לציבור מלהגיע זאת למנוע יש חשב,

 השופט נקט וכך הבנות. של לאוזניה!
 ללישכתו. הצדדים שני את הזמין ביוזמה,

עצ הצדדים לטובת כי לנכון ״החלי׳תי
 לערוך מוטב יוצאי־חלציהם, ולטובת מם,
סיבות: שתי מתוך זלישכד, הדיון את

ה כל את להסדיר לצדדים לאפשר •
והסכ הבנה של בדרך ביניהם עניינים

מה.
 שיתכן חומר לקרוא מהבנות למנוע •

 כמה בעוד יתביישו.עליו עצמם הצדדים כי
שנים.״
 ביקשו אשר מהעיתונאים נעלם התיק

ה כריכת על הוסיפה מסתורית ויד אותו,
 — פרסום״ ״איסור הקסם מילות את תיק
האוסר. זיהוי וללא חתימה ללא

 כמד, לפני שנערך בלישכה, דיון אותו
 הצדדים הפרשה. לסיום הביא אמנם ימים,
 על החליטו שבו הסכם־גירושין, על חתמו

 אצל תישאר שהבת כך על הרכוש, חלוקת
לר יוכל והאב דתי, חינוך ותקבל אמה

בשבוע. פעמים ארבע אותה

ה משהו ל חו
ב ביותר החמורה התופעה כי תכן ן*

 הביקורת שמותחי היתר, השבוע ישראל
 ובאו- הממשלה בחוגי שרון, אריאל על

 הרב הנזק על הצביעו כאחת, פוזיציה
 לתדמיתה זוועת־ביירות על־ידי שנגרם

בעולם. ישראל של
 שנפגע כך על הצביעו מאוד מעטים רק

 יותר חשוב שיעור לאין שהוא משהו
 :העמים בקרב ישראל של זו מתדמית אף

עצמה. בעיני ישראל של דמותה
 שדה שר־הכיטחץ אשר ■מדינה

 חסרת- זוועה לבצע מסוגל היה
ת שלה כשם כזאת, תכלי ה הממ

חרת, ת נב הצב הדרגים ובאמצעו
 כה חודה משהד — הסדירים איים

מאוד.

ה תוצאה כ פו ה
בהיסטור פעם לא שקורה כמו ולס

■ ההפו התוצאה את הזוועה מולידה יה, י
ביקשוה. שמחולליה מזו כה

 את מחיר בכל למנוע רצה שרון אריאל
 כשהם ביירות, ״המחבלים״ של יציאתם

 על־ שנגרמה העולמית, החלחלה אולם חיים.
ההפוכה. לתוצאה גרמה הזוועה, ידי

 מעשי את כה עד שליווה רגן, הנשיא
 כי לדעת לפתע נוכח סלחני, בחיוך שרון

שו לשפה מוכנה האמריקאית דעת־הקהל
ה והמילים התקיפה, התנהגותו לגמרי. נה

 את שיקפו בטלפון, לבגין שאמר חריפות
 האמריקאית. דעת־הקהל של החדש היחס

 ניחוויק לשבועון ההדלפות באו אחריהם
 ג׳ורג׳ שר־החוץ רגן, הנשיא כי שאמרו

 סירבו ויינברגר קספר ושר־הביטחוך שולץ
איש בעיניהם שהפך שרון, עם להיפגש

פסולה. יות
 על להתעקש שעמדה ממשלת־ישראל,

 את להשפיל כדי ושונים, רבים נושאים
 מביש, למחזה נסיגתו את ולהפוך אש״ף

תביעו כל על לוותר המצב בלחץ נאלצה
 חביב. פילים של התכתיב את ולקבל תיה,
 כבר חרב־לאומי הכוח לכניסת הסכימה היא

 בעמ־ הצרפתים ולד,צבת הנסיגה בראשית
ה הדרישה על ויתרה בעיקר דות־מפתח.

מ שמיות רשימות לידיה לקבל מבישה
 שהיה דבר — אנשי-אש״ף של פורטות

ב ממאסר. היוצאים כפושעים אותם מציג
 מ־ הסתלקה מעורפלות, מילים של מסווה

לפו יכלה אשר זו, מדרישה משלת־בגין
כולו. ההסדר את צץ

 בשבוע וראשיו אש״ף אנשי ייצאו אם
נוש כשהם מורם, בראש מביירות הקרוב

א אפופים וכשהם נישקם, את עימם אים
במ מעמד החזיקו אשר מנצחים, של ווירה
 היה — להישבר מבלי חודשיים של צור

 באקט שרון, אריאל של למעשה־הזוועה
בכך. רב חלק זה, אחרון
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