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)9 מעמוד (המשך

ההנה בהחלפת טמון אינו גה
גה?

המצי אנשים יש קשור. שזה בוודאי
 ראש־המיפלגה, לתפקיד עצמם עים
חלקי. פיתרון אלא אינו בלבד זה אבל

 באמ- יש פיתרונות איזה •
תחתך?
 לע־ ,לפועלים להגיע חייבים אנחנו

חיי אנחנו לעדות־המיזרח. רי־פיתוח,
 חייבים תנועות־הנוער, את לטפח בים

הת כמו אתגרים, הנוער לפני להציב
 ולצבא־הק־ למערכת־הביטחון גייסות

 של הציביון את לאבר לנו אסור בע.
 לביטחון־ישראל. הדואגת מיפלגה

ההת נושא את להזניח גם לנו אסור
 אסור המשברים, כל עם עדיין, יישבות.

 — הקו־הירוק בתוך זה כיוון לאבד לנו
בגליל. בנגב,
ה במהירות מגיעים ואיך •

אלה? לכל אופטימלית
 מתגייס חבר־מיפלגה כל היה אילו
ב באישפוז, יומיום, בקביעות, ומטפל
ובב קופת־חולים מיסי בתשלום פיגור
 אילו מסויימות... בשכבות אחרות עיות

 חברי־ אלף 200 מתוך אלף 100 רק
מעמי אנחנו לכך. נרתמים היו מיפלגה

 הפשוט, האדם על הרבה כל־כך סים
שוקול נאמר, ואורז, מכונה ליד העומר

 פשרה בין ״תחליט אליו: באים דות.
 אחריות זוהי לבין...״ טריטוריאלית

ש ומי מפחדים, הם קודם־כל, עצומה.
לעו מנצח! הליכוד כמו פחד בהם נוטע

 עימם נמצא מישהו היה אילו זאת, מת
 היה הוא — להם עוזר יומיומי, בקשר
המיפלגה. את לגביהם מסמל
 דד של בפורום זאת הצעת •

מיפלגה?
מזמן.

 לבני נעצו ״אני
 מטפס שאני
גוויות!״ על

. . . ו •
 על בדיון שוב זאת לומר הולך אני
 להיות יכול בבחירות. הכישלון לקחי

 לא זה אבל מרחפים, יישמעו שדבריי
מבוסס. זה מרחף.
הלק על בדיון מאמין אתה •
באפריל? 17ל- שנקבע חים,

החב ראשית, נחוץ. שזה מאמין אני
 כל כעת קיטור. להוציא צריכים רים
 שאחרי מעריך אני בודד. מרגיש אחד

לומר. מה לאחרים יהיה לא אנשים 10
 את שישנה היום יהיה זה •
המיפלגה? חיי

חשוב. יום יהיה זה
ההתמוד על גם בו ידובר •
ראשות-המיפלגה? על דות

 את שינצלו מי גם שיהיו מעריך אני
שיהיו. ברור פרסונלי. למאבק הבימה

 להעמיק, שלך הצורך אולי •
 בצמרת־ אחרים חברים לעומת

 של תוצאה הוא המיפלגה.
ביניכם? פער-הגילים

 ״פער־הגי־ שקרוי מה כמובן, יש,
 לענייני מודעים יותר הצעירים לים״.

 שהם להיות יכול תיקשורת. פירסומת,
 לקו־ ערך היה שאצלנו בדור צודקים...
ה העולם 2691 הז

 תביעת־מזונות הגישה שרות3<שגיח־ה1 של אשתו
שבעלה וטוענת החשובה, הישיבה ראש אביו, נגד

הוא הכשרות ״משגיח

הבעל
בשבת כווזלים .סרטים

 האי־ סודותיה נשמרים דרך־כלל ך*
 מכל החרדית הקהילה של שיים ^

 בת־ של ״כבודה הוא: המוטו מישמר.
צעי אשה ריבקהי, אולם פגימה״. מלך

לה נאלצה קטנות, בנות לשתי ואם רה
 בעלה את תבעה כאשר הכלל את פר

המ בבית־המישפט למזונות הוריו ואת
בירושלים. חוזי

 כחול, סרט כמו נשמע כתב־התביעה
 מש־ של להתנהגות כלל מתאים ואינו

 חסיד, של בן־בנו חסיד, גיודכשרות,
 ואמו מפורסמת, ישיבה ראש שאביו

 כי נראה אולם מזכירת־הישיבה. היא
בסי ליצרים הדברים מגיעים כאשר
 דתיים בין הבדל אין מין, כמו סיים

 משגיח־ה־ של ותשוקותיו לחילוניים,
במיטבח. נעצרות אינן כשרות

 ״פדא-אדם
,מגוון

 בכתב־הת־ המתוארת יבקה, ף*
 וצנועה, דתית כאשת־חיל ביעה 1

 לזוג .1983 בדצמבר לבעלה נישאה
 שלוש בנות כיום שהן בנות, שתי נולדו
וחצי. ושנה

 מאוד. מוצלח שידוך לכאורה זה היה
 של בגו ונאה, צעיר גבר יחזקאל*,

 היה וחשובה, גדולה ישיבה ראש משה*,
החרדית. בקהילה מבוקש חתן

הישי של ובעליה מנהליה הם הוריו
 גבוהה משכורת להורים המפורסמת. בה

 ניכסי־ וגם מנהלים, שהם מהישיבה
 בבנקים כספות השקעות, דלא־ניידי,

 נוסע האב גדולה. שבחלט ומכונית
 חשבון על לחדל, חודש מדי כמעט

 ותרומות כספים לאסוף כדי הישיבה,
לישיבה.

 לאשה התברר נישואיה אחרי רק
 תחת מהעץ. מאוד רחוק נפל שהתפוח

בע ודתי, צנוע משגיח־כשרות להיות
לע־ התקבל שם הארץ, במרכז יירה

ס החלים ד,זד, העולם • ת ע 11 ל  דהר א
שרבים ש הס ש מח ה, ש  פרעה של בפר

בילדים.

 סורר כסוטה״מין, הבעל התגלה בודה,
הק אבותיו בדרכי הולך שאינו ומורה,
עוגג-שבמדושים.

מין! סוטהבחול
 שהגישה בתביעה האשד! ספרת **
הב הורי נגד בנותיה, ובשם בשמה 1*
על:

 ערב־ לצאת נהג הנתבעים של ״הבן
 בהשאירו ובשבת, בחגים אפילו ערב,

ה בשעות ולחזור לבדן, התובעות את
 היה הוא פילגשו. עם המאוחרות לילה
 סוטה־ ,מנוון כפרא־אדם בציבור ידוע
ומורה. סורר ובן מין,

 אחרת אשה עם קשרים יש ״לבעל
התוב של לביתם לטלפן שנהגה בעיר,

 קללות השמעת תוך ובן־הנתבעים, עות
 כמו,תעזבי התובעת, כלפי ועלבונות

 להתחתן רוצה אני גט! לו תני אותו!
 ורד אהובתו ,אני בת־זונה,' איתו,׳,זונה

 עבד שהבעל לציין צריכים אותו.׳ צה
 והעז מקום־העבודה באותו אהובתו עם

 עד כבייבי״סיטר, לביתו אותה להביא
 האשה של וקרובים בלשים שהשכנים,

 איתה רומאן מנהל שהבעל לה אמרו
להתחתן. רוצים והם

 שמלות, רודף הבעל כללי, ״באופן
 ואוהב נשואות, ונשים ופרוצות זונות

הכ לא הבעל נורמליים. לא יחסי־מין
 אחרות. נשים עם קשרים לו שיש חיש
 ולהשפיל בה להתעלל נהג כך על נוסף

שבי יחסי־אישות של בנושא גם אותה
 על לשמור וסירב שבת חילל ניהם.

 בזמן אשתו את אנס טהרת״המישפחה.
 מעשה בה ועשה נידה, היתה שהיא

ול קלפים לשחק נוהג הבעל מגונה.
 וקלפים, נשים על משכורתו את בזבז

 השמיים, עד חובות לו יש זה ובגלל
 לתובעות. מזונות לשלם יכול לא והוא

עכשיו. עובד לא שהוא גם טוען הבעל
 שופטת־שלום על־ידי נעצר ״הבעל

בער ושוחרר לעבירות־מוסר, בחשד
ש״ח. 5000 בסך אמו בות

של הבן כי מודים הבעל של ״הוריו
 כל מסוג יחסי־מין, הרבה אוהב הם

לו. בריא וגם לו מותר ושזה שהוא,

 שהוא מתי אשתו את לאנוס לו ומותר
וש רוצה, שהוא אופן ובאיזה רוצה,
 אחרות, נשים עם יחסי־מין לו מותר

רוצה. שהוא מתי ההלכה, לפי
ב כמשגיח־כשרות שעבד ״הבעל,

 בשמות־ באיזור ידוע היה גדול מוסד
 ,המשגיח־כשרות ובכינויי־חיבה לוואי

 הקורא הבעל, חלק׳. משגיח־מין שצריך
 סמיכות לו אין המקום׳ של לעצמו,הרב

 ואפיקורס עם־הארץ הוא כלל, לרבנות
 מחלל־שבת, סוטה״מין, מדאורייתא...

 בכבל ובסירטי־מין בטלוויזיה מסתכל
 שזה ואומר שבת, כולל יום, כל בבית
 מאמין לא והוא כעונג־שבת. לו מותר

ודת־ישראל.' משה בתורת

לי 25 £9^ א
בחודש

 לדבריה, לאשה, שהתגלו הרי̂ 
£  לעזוב החליטה הללו, הדברים כל \
 שכרה שם לירושלים, וברחה הבית את

 ״התובעות הוריה. לבית סמור דירה
 בלי עירומות, הבית, את לעזוב נאלצו
המחפי התנהגותו בשל ובגרים, נכסים

 ורוב הריהוט כל בן־הנתבעים.״ של רה
מס והבעל הבעל, אצל נותרו הבגדים

מה חפציהן את להוציא להן לתת רב
דירה.

 ב־ התובעות הגישו שעבר בנובמבר
 תביעת־מזונות המחוזי בית־המישפט

 כי החליט בית״המישפט הבעל. נגד
 סכום וקבע אמן בחזקת תהיינה הבנות

 מהבעל. כמזונות לחודש ש״ח 950 של
 לאשה, מאז ששולם הסכום שכל אלא

 1400 רק היה בכתב־התביעה, לדבריה
 חיות והבנות והאשה חזרו הצ׳קים ש״ח.

וגמילות־חסדים. מצדקה
 לבית- לפנות האשה החליטה כן על

נגד חריגה, בתביעת־מזונות המישפט

מנדלבוים) משה עם ראש־הישיבה(משמאל,
שלהם...־ כבתוך הישיבה בכספי .משתמשים

 מנהלי־ ,שההורים מאחר הורי־הבעל.
 ובעלי גדולים גבירים הם הישיבה,

 שהם האשה דורשת וכספים, רכוש
 מזונותיה את בעלה תחת לה ישלמו

בנותיה. ומזונות
 הישיבה, ראש האב, כי טוענת האשה

בחו נטו ש״ח אלף 25 לפחות מרוויח
כמזכי המשמשת רחל*, ושאשתו, דש,
 של ובעלת־הבית סגן־מנהל־כללי רה,

 של משכורת היא גם מרוויחה הישיבה,
 תובעת האשה לחודש. ש״ח אלפים 10

לחו ש״ח 5500 של סכום בעלה מהורי
 בנותיה והוצאות הוצאותיה שהן דש,

הקטנות.
 להו־ קושי כל אין התובעת לדיברי

מהסכו מזונותיה את לספק רי־בעלה
 גם מה משתכרים, שהם העצומים מים

 לישיבה הנתרם בכסף משתמשים שהם
לאיש. ריו״וחשבון לתת בלי כבכספם,

ה אך הסתיים, טרם בבקשה הדיון
בי קיבל בירושלים זיילר ורדי שופט
וק במיקצת, יוצאת־דופן החלטה נואר

 ולאב אמם, בחזקת יהיו הילדים כי בע
 אימת ״כל אולם: זכויות־ביקור. יהיו

 לביקור האב על־ידי יילקחו שהילדים
 יתגורר לא הוא לביתם, מחוץ וחג שבת
מבני־מישפחתו, מי עוד כשאין איתם

הבעל של אמו
נידה־ בשעת .אתס

 רודתו או הנשואה אחותו הוריו, היינו
 מבני־ מישהו איתו כשאץ או איתו,

 המנהלים הנשואים, האחרים מישפחתו
חיי־מישפחה.״

 בית- המלצת לפי הוכנס זה סעיף
 לידי להגיע מגמה ״מתוך המישפט,

ברמי ואפילו הכרה, מתוך ולא הסדר,
כל צד של כלשהן טענות לנכונות זה,
מישנהו.״ פי

 אינדי־ יותר יש הצעירים אצל לקטיב.
קופ בהצהרות, יוצאים הם ווידואליזם.

 מצע את תואם זה אם לדקדק מבלי צים
הצה שני: מצד אותה. משרת המיפלגה,

 על אחרת יידעו ואיך כותרת, נותנת רה
פוליטיקאי? של קיומו
 מדביק אינך אולי כלומר: •
מכתיבים? שהם הקצב את

כל־ משחק שאינני לגנותי זה אולי
 ממני? רוצים מה אבל תיקשורת, עם כך

אני. כך שהוא. כפי אחד כל שיקבלו
יש נוספים חסרונות איזה •

כפוליטיקאי? בך
 עצמם שדוחפים למי שייר לא אני

או דוחפים שאחרים למי אלא למטרה,
תם.

שאפתן אינך כלומר: •
דייך?
שאפ הייתי לולא שאפתן? אינני אם

שהגע להיכן מגיע הייתי אם ספק תן,
 מגיע כשאני מאלה... אינני אבל תי.

 אני נעצר. אני — גוויות על לטיפוס
מנ מהו אבל ארכאי, להישמע עלול
היג?

מהו? באמת, •
בכי המאמין שאפתן אדם רק זה אין
 חזקה, אמונה לו שיש אדם אלא שוריו,
 אחרים, על להקרינה מסוגל שהוא

 די זה אין הסובבים. את בה להדביק
 נחמד. חכם, יפה, אני העת: כל להצהיר

 נחמדים ממך, יפים יקומו אחד יום
ממך.
ההחמ מהי לאחור, במבט •
חייך? של הגדולה צה

 (אחרי ראשות־הממשלה לא לא,
ההתמודדות). על ויתר עת הנשיאות,

יכול ״כאן העת: כל וחושב יושב אינני
עשיתי...' לא איר .תי

 ממשלת־הרוטצ- את שהקימו לפני
 ממשלת־מע־ הרכבת על מדובר היה יה,
 שר־החוץ. להיות אמור הייתי אני רך.
של מאז בו. רציתי שמאוד תפקיד זהו

 ערבית פדגוגיה, באוניברסיטה מדתי
הנוש בשני לסירוגין עסקתי ואיסלאם,

 החמצה זוהי וקשרי־חוץ. חינוך — אים
 חש. אני כך אבל שלי, לא אמנם גדולה,

 לאורך ושם, פה החמצות עוד אולי ויש
הדרד.
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