
הכלולות ביום וארווין נינה
חתמתי...״ לחתום. לי ,קראו

טוו הרבני בית־הדין ייני ^
 ארליכמן. נינה סביב דקים חוטים 1

 לומר בלי גבה, מאחורי בערמומיות,
והת שהלכה ברשת הקיפוה מילה,
 בנה, ללא נותרה שכמעט עד עבתה,

.6ה־ בן איתן
 השלישי, ביום הדבר: קרה וכר
 ארווין בא אחר־הצהריים, 5.00 בשעה

 נינה, גרושתו, של לביתה ארליכמן
 בנם את לקחת כדי בקריית־חיים,

השבועי. לטיול איתן, המשותף,
 ארווין התקשר אחר־כד אחת שעה

 ״יותר נחרץ: בקול לה והודיע נינה אל
 ישאר הוא מעכשיו איתן! את תראי לא

אצלי!״
 נינה, שאלה לבקרו?" אוכל ״מתי

 קודם. לשאול מה ידעה שלא
 ארווין. השיב לא!״ ״לעולם

 לתחנת־ מיהרה ההמומה נינה
הת ואז תלונה. והגישה המישטרה

 קפקאית. מדהימה, עובדה לה גלתה
 של החלטה היתה ארליכמן ארווין בידי

 ילדו, כי הקובעת הרבני ־ בית־הדין
מיד. לרשותו יועבר איתן,

 התגרשו ארליכמן וארווין נינה
 הסכם על חודשים. שיבעה לפני

 הרבני. בבית־הדין חתמו הגירושין
 דמי־מזונות נינה תבעה אחר־כך

 המחוזי בבית־המישפט מבעלה־לשעבר
בחיפה.

הרבני לבית־הדין ארווין פנה אז

 לא נינה לרשותו. יעבור שהילד וביקש
 דן הרבני בית־הדין דבר. כך על ידעה
 חוות־דעת שמע הפרטיים, בחייה

 את ממנה לגזול החליט ולבסוף וראיות
 או אותה לשמוע בלי זה וכל בנה,

אחת. פעם גם ולו בה לפגוש
 קצרות היו הרבני בית־הדין ישיבות

הדיי את לשכנע אחת: היתה ותכליתן
 יעבור אם דתי חינוך יקבל איתן כי נים

אביו. לרשות
שה דלל בית־הדיו הרכב  שלו
 ופלדמן. אטלס אוריה, הרבנים דיינים:

 מרים אחת לפניהם הופיעה ראשונה
 ארליכמן ארווין כי סיפרה היא פישר.
 כשר בשידוך השתדכו החדשה ואשתו

 כשר. הוא ביתם גם וכי למהדרין,
 לבית־הדין שלחה דבריה לחיזוק
דומה. ברוח מיכתב

 זילברשטיין אחד שלח אחר־כך
 כי לבית־הדין סיפר הוא שבו מיכתב

 של החדשה אשתו את מכיר הוא
 אורח־חיים מקיימת היא וכי ארליכמן,

 שבת יום כל מתפלל ודודה מסורתי
 הילד שאם מניח ״אני בבית־הכנסת.

 החדשה ואשתו הוא אזי אביו, אל יעבור
 מאשר יותר יהודית בדרך אותו יחנכו

זיל כתב אמו,״ ברשות יישאר אם
ברשטיין.

 לפני ארליכמן ארווין הופיע ולבסוף
 את לרשום ברצונו כי והצהיר הדיינים

לש ביקש הוא דתי. לבית־ספר הילד

לב כדי לביתו סוציאלית עובדת לוח
הילד. להחזקת התנאים הם מה דוק

 כעבור לבקשתו. נענה בית־הדין
 עובדת לוי, נוגה הגישה ימים שלושה

 המקומית המועצה של סוציאלית
 ארווין, של מגוריו מקום קריית־טבעון,

 לוי כתבה בדוח שלה. חוות־הדעת את
 בקריית־טבעון, לשהות רוצה שהילד

 כיצד תדע ארליכמן של אשתו וכי
 עקב שיווצרו ובבעיות בו לטפל

 יש צעצועים וגם החדש, לבית המעבר
משלו. מיוחד בחדר לו

 של אמו עם להיפגש טרחה לא לוי
 בטלפון. עימה שוחחה לא ואף איתן
 המקרה: על לשוחח מסרבת גם היא
מל מנועה אני מלהגיב. מנועה ״אני

 של בטיפול נמצא זה כרגע השיב.
 לא אני הם. מי אגיד לא גבוהים. דרגים
מילה.״ אומר
 פירסם לוי של חוות־דעתה סמך על

 ״אחרי נחרצת: החלטה בית־הדין
הסו העובדת ברוח עיין ישבית־הדין

 שיש ספק שאין נאמר שבו ציאלית,
 לגדל לסייע העשויים טובים תנאים
 אביו אצל הבן הדין ומצד בעתיד הילד
 בית־ מחליט אי־לכך ומעלה, שש מגיל
 לחזקת איתן הילד את להעביר הדין
מייד.״ ארליכמן, ארווין אביו,

 חשאי אוריה, הרבנים החתום: על
ופלדמן.

אטלס, הרב סירב מיסתורי באורח
 הדיונים, בכל שנכח בהרכב, קבוע חבר

 כי אמרו מקורביו ההחלטה. על לחתום
זה. למעשה יד לתת רצה לא הרב

 להגיב: סירב אטלס אברהם הרב
 אסור הראשית, הרבנות תקנות ״על־פי

 בבית־ הנרונים נושאים על להגיב לנו
 אי־אפשר ״ובכלל, אמר. שלנו,״ הדין

 למד שלא לאדם כאלה דברים להסביר
שלנו.״ החוקים מערכת את

 על שחתם חשאי, מנחם הרב
 שאכן אישר אטלס, הרב תחת ההחלטה

 על ״חתמתי בדיונים. השתתף לא
התסקיר את שקראתי אחרי ההחלטה

 ״לא אמר. הסוציאלית,״ העובדת של
 היה מה יורע לא אני התיק, את קראתי
 או הוזמנה האמא אם יודע לא קודם,

 העובדת את חוקרים לא גם אנחנו לא.
 חוות־הדעת את קוראים הסוציאלית.

מחליטים.״ זה ועל־פי שלה
 העניין? במה לדעת בלי חתם מדוע

 שמדובר לי אמרו היה. לא אטלס ״הרב
 שאחתום וביקשו דחוף בפסק״דין
במקומו."

 לפני ברומניה נישאו וארווין נינה
 עלו אחר־כך שנתיים שנים. 12

 אר־ בקריית־מוצקין. והתגוררו ארצה
 בחיל־ עבודה מצא אניות, מהנדס ווין,
 בבנק עבדה מתמטיקאית, נינה, הים.

 איתן, ילדים, שני להם נולדו הפועלים.
שנתיים. בת ומיטל, 6.5 בן היום

 וכבויות. כחולות נינה של עיניה
 היא מהירות. מכניות, תנועותיה

 סיפור לה מספרת מיטל, את מלטפת
 במיץ אותה משקה ציבעוני, ספר מתוך
 כשהיא בחדר איתה מטיילת פטל,

 בבת־אחת, זה וכל בזרועותיה, חבוקה
ממש. הרגע באותו

 היא לי,״ קורה שזה האמנתי ״לא
 הרגשתי נעלם, ״כשאיתן אומרת.
 פחדתי פיסת־גוף. ממני נחתכה כאילו
 ואשתו ארווין לעולם. אותו אראה שלא

 איתו. לדבר אפילו לי נתנו לא
 נסע, איתן לי: אמרו הם כשהתקשרתי,

 הלך הוא השכנה, אצל הוא ישן, הוא
 אומרים הם שבינתיים חששתי לטייל.

 אותך, אוהבת לא כבר שלד אמא לו:
אליך.״ מתקשרת לא אפילו היא

 וגעגועים חרדה של יומיים אחרי
גרובר, זיו נינה, של עורך־רינה עתר

— 31 — בי•; מ לי שרה

 לאב המורה בצו־ביניים ונענה לבג״ץ
לאמו. הבן את להחזיר
 צו עם לקריית־טבעון ״נסענו נינה:

 לי נתן לא ארווין בית־המישסט. של
 שלו קרוב־מישפחה לביתו. להיכנס

 אוציא אני וצעק: עליי ירק מהבית, יצא
מכאן!" תסתלקי העיניים, את לך

 לתחנת־ וגרובר נינה פנו למחרת
 עזרת את וביקשו בחיפה המישטרה
 יכולים לא שהם לי ״אמרו המישטרה.

 להוציא ״כדי נינה. אומרת לי,״ לעזור
 של חוות־דעת צריך מהבית הילד את

 מאלה אחת ואף סוציאלית, עובדת
 דוח לי לתת הסכימה לא אליהן שפניתי

 את מכירה שאינה בטענה כזה,
 לא אחד ואף הילד את לי גנבו המיקרה.

אליי." אותו להחזיר הצליח
 מול ארליכמן נינה ניצבה כך

 מבקשת פשוטות, בידיים המימסד
 סביבה שנטוותה הרשת את להתיר
מצליחה. ואינה
 לביאה של דחפים בה התעוררו ואז

 לקר־ נוסעת שאני ״החלטתי פצועה:
זה.״ וזהו הילד את לוקחת יית־טבעון,
 לקריית־טבעון ונסעה שבה למחרת

 נבהל שאולי ארליכמן, בנה. את ודרשה
 נכנס שמא או נינה, של החדש מכוחה

בחזרה. איתן את לה הגיש הצו, מורא בו
 בגלל בי להתנקם רצה ״ארווין נינה:
 אפס, שאני אמר הוא המזונות. תביעת
 הילדה את גם ממני יקח שהוא

 כלום. בלי אותי שישאיר כשתגדל,
 אנשים להיות אמורים הדיינים אבל

 לשחק העזו הם איך שקולים,
איתן?״ של גבו על דת של במישחקים

דתי וחוק חילוני חוק
*  הרבני בית־הדין והן המחוזי בית־המישסט ן י

 קיים לפיכך הילדים. אחזקת בסוגיית לדון רשאים 1 1
 המתאימה השיפוטית הרשות אל מירוץ הצדדים בין

 הרבני, לבית־הדין לפנות ודנה הבעלים של הנטיה להם.
זוכר״ הקודם וכל המחוזי, לבית־המישפט - הגשים ושל

 הכשחת חוק על מסתמך החילוני בית־המישפט
 קובע בחוק 25 סעיף .1962 והאפוטרופסות המישפטית

 הקטץ, לטובת לו שייראה ״כפי יקבע בית־המישפט כי
 סיבות אין אם אמם, אצל יהיו 6 גיל עד שילדים ובלבד

אחרת." להורות מיוחדות
 שאלה היא הילד ״טובת כי אחדות פעמים קבע בג״ץ

 הנסיבות על־פי לגביה להכריע שיש עובדתית,
 בית־ על שומה ומיקרה. מיקרה כל של המיוחדות
 הילד. טובת מהי מיוזמתו מיקרה בכל לבדוק המישפט

 זו הנחה על בהסתמכות להסתפק בית-המישפט על אין
נוספת.״ בדיקה ללא בלבד, על-פיהן ולפסוק אחרת או

 שלפיה בגישה כיום דבק העליון בית־המישפט
 לייחס ״יש 6 מגיל אמם. לחיק זקוקים 6 גיל עד קטינים
 לחברים לחיות, הורגל בה לסביבה חייו, למרכז חשיבות

 המורים עם שלו לקשרים ומשחק, מבלה הוא עימם
 וכן בחוגו הטבועים לדפוסי-החיים אותו, המלמדים
לו.״ המוקנית וחינוכית תרבותית למורשת
כללים: שני על מסתמכים הרבני בית־הדין ודייני

אמם. אצל בנות והן בנים הן 6 גיל עד •
 ״כי האב, אצל בדרך־כלל הבנים 6 מגיל למעלה •

 כי האם, אצל הבנות תורה. וללמדם לחנכם מחוייב הוא
 דורשים הנשים ודרכי צניעות בדרכי וחינוכה הבת כבוד

אנשים.״ בין רק תגדל ושלא אמה אצל שתהיה
 דבר קבע לא האפוטרופסות לחוק 25 וסעיף מאחר

 ,6 גיל מעל לקטינים ביחס שיחול הדין לגבי ברור
 המדינה חוק של מעימות העליון בית־המישפט מתחמק

ההלכה. עם

דתי חינוו רבן להעניק הבטיח והבעל חילונית, היא
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.5ה־ בן בנה את (משמאל)אוליכמן מנינה לקחו לפתע
האמיתית: הסיבה גבה. מאחורי כך על החליטו הרבנים




