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 השבוע שהמתינה אשה ך■

ה של אולם־המישפטים ליד 1 י
ד חיים בתל־אביב המחוזי שופט  פ

ב שיערה מאוד. יפה היתה רת,
 גיבעולי של בגוון עשיר לונדי

 כחולות, ועיניה הבשלה, החיטה
ועצובות. גדולות
 כמו טל מרים ניראת 30 בגיל

 למרות מצליחה, צילום דוגמנית
 מכונת־ההסרטה עם שלה שהקשר

גי את מאפרת שהיא בכך רק הוא
 ליד המתינה מרים הבימה. בורי
 כמו הפעם, גם לגבר. השופט אולם

בא. לא הגבר בעבר,
ש טובול־טל, יחיאל הוא הגבר

 אשתו את עזב שנים כשלוש לפני
 הוא דתי. לפתע והפך בנו, ואת

 בכת בנם ואם מרים את החליף
רב. של בישיבה תימהונית, דתית
 את מרים פגשה לא השבוע גם
 השופט אצל יחיאל הישיבה בחור
 בעל- פשוטה: הסיבה פורת. חיים

 בית- בסמכות מכיר אינו התשובה
מדינת־ישראל. של המישפט

 הוא זאת. מסתיר אינו יחיאל־טל
 מרים שהעידה כפי — גילה אפילו

 שהוא — לבית־המישפט בתצהיר
 עליו שהטילו השליחות את ממלא

 מידי בנו את להוציא כדי הרבנים,
ב לחזור תסרב היא אם אימו,

תשובה.

 עולס מילחמת
שלישית

 לגיד,י- הפכו מרים של ייה ח
 אחד יום נתקף כשבעלה נום י י

 יחיאל, עמוקים. דתיים ברגשות
 טקס יעבור שבנו בזמנו שהתנגד

 לאשתו להציק התחיל ברית־מילה,
 איים שונות, מיצוות לקיים בתביעה

 לרגע לצאת תעז שלא אישתו על
לראשה. מיטפחת ללא לרחוב
בדיר הפעמון צילצל אחד ערב

 שכן, עמד בדלת מרים. של תה
 ״ראיתי סרוגה. כיפה ראשו על

 את היסרת כשאת ברחוב, אותך
 הבאה ״בפעם אמר. המיטפחת,״

לבעלך!״ אספר
 להיכנס מהשכן ביקשה מרים

מ ולמנוע הדלת את לסגור כדי
 השיחה. את לשמוע השכנים יתר
ה את תנעלי ״אל :זעם השכן אך

 נשים עם לדבר לי אסור דלת.
 אותך ראיתי סגורה... דלת מאחרי
 עוד אם לבעלך, אספר ברחוב.

איים. !״כך לצאת תעזי פעם
ה מההתערבות המזועזעת מרים

ליחי סיפרה החצוף, השכן של גסה

טע היא השכן. של ביקורו על אל
 המיטפחת את לרגע שהסירה נה

בראשה. לגרד כדי
ה בחצות יחיאל קם אחת פעם

 תי- הנקרא טקס לקיים כדי לילה
 העיר להתפלל, כשגמר קון־חצות.

ול מהמיטה לרדת לה קרא אותה,
 את לגרש כדי — מתחתיה שכב

בדירה. שהיו השדים
ל שהסכמתי שמח היה ״יחיאל

 אליי חייך ״הוא מרים. סיפרה זה,״
 מתקדמת. שאת רואה ׳אני ואמר:

 השדים למיטה, תחת ניכנס אם
טען. הדירה,׳ את יעזבו

 גיל- על דיבר חלומות, לו ״היו
 אותי לשכנע ניסה גול־נשמות.

 שלנו, הדירה את למכור שעלינו
 מילחמת מעט עוד שתבוא מפני

 היה בפירוש כך השלישית. העולם
קרא.״ הוא שבו בספר כתוב

 צורך אין יחרב, שהעולם מאחר
נמכרה. הדירה בדירה.

 ״אני קבע: מרים, של בעלה
 חוזר אני בישיבה. ללמוד הולך

 איתי, באה לא את אם בתשובה.
איתך.״ יותר לחיות אוכל לא

 מיק- החליף לעבוד, הפסיק הוא
ב שחסך מה מיקצוע. אחרי צוע

 לישיבות. תרם — השנים משך
 הקבלות את בדואר קיבלה מרים

בחודש. חודש התרומות, של
תי בחור איזה נדבק יחיאל ״אל

 לו שעשה סרוגה כיפה עם מני
 ללכת בשבילו לא זה :שטיפת־מוח

 יחיאל, הוא, לעבודה. בוקר כל
 רצינים בדברים לעסוק צריך

יותר.״״

 פגישה
בצבא

 ניסתה היא התאפקה. דים 1*
׳ •  שגילויי עצמה את לשכנע •

 שוב יהיה ויחיאל יחלפו, הדתיות
 בהיותה שהכירה נחמד בחור אותו

בו. התאהבה כאשר חיילת,
 חיילת ,20 בת אז היתד, היא
ה באותה ושרתה בקבע חובשת
 יחיאל- החייל יחיאל. עם יחידה

 והיא, חלה. (טובול) טל אדמונד
 בו טיפלה בו. טיפלה החובשת,
 שהתאהבה עד רבה, כה במסירות

יו.
 והשניים מיקצועה את עזבה היא

בן. להם נולד התחתנו.
 במה כסף. לעשות התחיל ״הוא

הכין לו. הלך — ידו את ששם
טל אם

ברחוב מימפחת־ראנס בלי

 אחה ניהל להלבשת־אופנה, גיזרות
 ראשו.״ על מעבידים סבל לא עסק,

 תוכץ את מימן מרים של אביה
 והכל יחיאל, של העיסקיות ניותיו
בסדר. נראה

 לא יחיאל של שההורים ״רק
 לא ״הם מרים. נזכרת אותי,״ אהבו
מש הייתי שלא מפני אותי, אהבו
יו שהייתי כניראה ספרדיה. להם,

 זה יחיאל. בשביל חכמה מדי תר
 לעצמה מרשה כשהאשה טוב לא

 משלה.״ בעמדה ולהחזיק לחשוב,
 טל מרים הצהירה השכחן

:כבית־המישפט
 שש אחרי מיחיאל התגרשתי

 על היו גירושיי נשואין. שנות
ל בעלי של בתשובה חזרתו רקע

כ ממנו להתגרש ובקשתו שעבר,
 מבחינת יותר לו התאמתי שלא

השקפותיו.

 פחדתי
הילד עבור

יחי מזונות. תביעת גשתי ך
 לא הוא לדיון. הופיע לא אל י •

 ב״ערב־ בכופרו כתב-הגגה, הגיש
 מכיר הוא אין אשר עכו״ם,״ אות
בתשובה. שחזר מאז בהם

לק ללכת לוותר, מוכנה הייתי
 הדבר. בידי הצליח לא אך ראתו.
 לקיצוניות. מקיצוניות הלך יחיאל

 בגילגול- בקבלה, לעסוק החל הוא
נשמות.

 שוחרר שהוא לציין רוצה אני
פסיכי סעיף על צבאי משירות

עצבנות. רקע ועל אטרי
 להמשיך יכולה שאינני הרגשתי

 הילד עבור פחדתי פחדתי. יותר.
לה מסוגלת הייתי לא גם שלנו.

 בתשובה... לחוזרת עצמי את פוך
 הגט, את לי לתת הסכים יחיאל

 שגם אחרת, אשה עם להתחתן כדי
בתשובה. חוזרת היתה היא

 ישאר שלנו שהבן לי חתם הוא
נפרדנו. .18 לגיל עד אצלי

 אותי. להטריד חזר הוא עכשיו
 שליחות למלא שעליו לי גילה הוא
 אותו: שאבין ביקש רבנים. של

 הוא בבנו. או בי לפגוע רוצה אינו
 בפנייתו חובה ידי לצאת רוצה

 להיות רוצה לבית-הדין־הרבני.
מצפונו... כלפי שקט

 "־לנכי טענות טל למרים
 בתשוכה חחחר של חובותיו

בנו: לגבי


