
*״•ע

כד ל כר נ
ס י כ ש מ נ
־ ס ו ט ל

ם1 י מ ח \ ^ ב

ב . ט ה1ל י
 אחת בשעה מביתך

״ארקיע מטוס עם
ובמשרתו הנסיעות סוכני אצל והרשמה פרטים

 42 מזא־ה דח׳ תל־אביב,
: ן ו 615 6 2־5 טלפ

77ו
ף ח ד

ה כ ו נ ח
נם הוא - י ו נ י מ ה
אותו חוגגים עיבלוז

בשנח. פעם וזטזבונך,
המכבסת הכביסה אבקת ״קויק״ נא
לכביסה. מזיקה ולא בעצמה י0ר9

להקל אפשר כמה הוא פלא וווו א
הבית עקרות הבית. עקרת על דנו. בוזז

השנה. כל ״קויק״ עם חוגגות

יון—יש8י808> פספורט חתונות
)11 מעמוד (המשך
 הייתי במאוחר או במוקדם בארץ? להיות
אפ מספיק כאן אין לחוץ־לארץ. נוסעת

 שאיפות!' עם לבחורה שרויות
־*- *

פרטיות״ ״סיבות
מפור נערות של הדטואין סיפורי ל, **

 קודם בפירסום שזכו אלה באמת, סמות
ה אל הגיעו דוגמניות, או כמלכות־יופי

 על בדיוק מצביעים אינם אלה אולם ציבור.
ה כל של המלאה הרשימה התופעה. ממדי

 נשואין, באמצעות מהארץ שירדו צעירות,
 מוסד בשום אין שכן לעולם, תיוודע לא

 הצעירות מספר על מדויק רישום רשמי
לזרים• ובחוץ־לארץ בארץ שנישאו

חל מספרים קיימים 1956 שנת לגבי רק
 שנה באותה זו. תופעה על המעידים קיים,

מק 136ב־ חתונות. 13,724 בישראל נערכו
 חוץ־לארץ. אזרחי החתנים היו מהם רים

 ממאה אחת נישאה שנה, באותה כלומר,
 אף נרשם לא שנה באותה זר. לנתין בנות
 עם אזרחית־חוץ התחתנה בו אחד, מקרה
 אלה שמספרים ברור אולם ישראלי. אזרח
 המתחתנות אחוז גדול במציאות מלאים. אינם

בחוץ־לארץ. נישאות חלק שכן זרים, עם
מפו סטטיסטיים נתונים שחסרים למרות

הפר לפי כללי, באופן ללמוד ניתן רטים,
התופעה. ממדי על מהארץ, ירידה על סומים

 סיבות על מצביעים שאינם אלה, פרסומים
 היורדים של גילם לפי ממוינים הירידה,
 תופסת המדינה, קום מאז שנה, בכל ומינם.

 15 מגיל היורדים בין הראשון המקום את
ה זוהי .35—20 בני של השכבה ,65 עד —

 גיל כי המתחתנים. אחוז גדול בה שכבה
 לגבי 29 הוא בישראל הממוצע הנשואים

האשה. לגבי 24ו־ הגבר
 בעוד מאוד. מענינת תופעה מתגלה וכאן

 היוד ,1952ל־ 1948 בין השנים, שבארבע
 גיל בשכבת מהיורדים אחוז 40 רק הנשים

 אחוז. 50 כבר היוד הן 1954 בשנת הרי זו,
 היורדות הנשים מספר עבר כבר 1955ב־

 הגברים מספר את אלה בשנתונים שנולדו
לעו נשים 368 ירדו שנה באותה היורדים.

 ,1956ב־ שאחר־כך, בשנה גברים. 328 מת
 יותר. עוד לנשים הגברים בין הפער גדל

 469 לעומת נשים 578 כבר ירדו זו בשנה
 ,1957ב־ ואילו אלה. שנתונים בני גברים
רש נתונים קיימים לגביה האחרונה השנה
 גברים 432 לעומת נשים 568 ירדו מיים,

מצבי הנתונים כל .34ל־ 24 שבין בגילים
 האחרונות, בשנתיים שדווקא כך, על עים

הפער. התרחב נתונים, עדיין אין לגביהן
 בשנתונים היורדות כל שלא אמנם נכון

 מסרו תמיד, כמעט אולם לזרים. נישאו אלה
 אלה, בשנתונים ודווקא שירדו, הנשים דווקא

 ופרטיות.״ אישיות ״סיבות לירידתן כסיבה
 המשפחתית־ הסיבה היתד, המקרים ברוב

 לזר. נשואין אישית
4׳

באוסטרליה בזק גשואי
 הנשואין אלה״היו ממקרים הרבה ך*

אי שו נ בזק. ל
 תל־ נערת־זוהר מנדלבאום, ירדנה •

 השגרירות לאיש נישאה ידועה, אביבית
קצרה. היכרות אחרי הקנדית,

 נערת־זוהר היא אף אליסון, צפורה •
 ש־ הרצליה, הגמנסיה חניכת תל־אביבית,

 ארז הכדורסלן של חברתו בזמנה היתה
 אחרי אמריקאי, עסקים לאיש נישאה לוסטיג,

קצרים. שבועות־הכרה
 שהיתר. אל־על, דיילת מדניק, רבקה׳לה •

ב ביותר הפופולריות הנערות אחת בזמנה
 מהצ׳יזבטרון, כרבקה׳לה מוכרת היתד, ארץ,

 אותו דרום־אפריקאי, לאיש־עסקים נישאה
מספר. שבועות במשך הכירה

ה הרב שהיה מי של בתו גיל, חוה •
 יעקב הקפטן היהודית, הבריגדה של צבאי
 עתה מצפה ידועה, נערת־זוהר היא אף גיל,

 היא שם לדרום־אפריקה, לאשרת־כניסה
 דרום״אפריקאי עסקים לאיש להינשא עומדת
בארץ. קצר זמן במשך הכירה אותו יהודי,
 הבלונדית החיפאית פלקוביץ, אילנה •

 בעת כולו בעולם שהתפרסמה היפהפיה,
 בהן הצעדות בשתי במדי״חיל־הים שצולמה

הרבי המכביה כמלכת ושנבחרה השתתפה,
 לתייר הקרובים בימים להינשא עומדת עית,

מקצועו. לפי רופא דרום־אמריקאי,
 מוכרת, ירושלמית דמות זונרייך, חנה •

 חודש של מטיול קצר זמן לפני שחזרה
 הקרובים בימים להינשא עומדת באירופה,

 כדי לארץ שיבוא בריטי־יהודי לאיש־עסקים
ישתקעו. שם לבריטניה, אותה יקח לשאתה,
 שבנשואי־הבזק הבולטים רק הם ואלה
דמו הן שהכלות משום שהתפרסמו לזרים,

הזוהרת. בחברה ידועות יות
 את אלה? כגון נשואי־בזק נערכים כיצד
 ממן, שושנה לספר יכולה כך על הסיפור

 אחרי בתל־אביב, לגור שעברה צפת בת ,22
במד ועבדה צבאית, בלהקה בצבא ששירתה

יל בתיאטרון וכשחקנית נוער במוסד ריכה
 שהיא שושנה, הכירה קצר, זמן לפני דים.

 צלם באמצעות דיזנגוף, ברחוב מוכרת דמות
 שישבה בעת אוסטרלי, בחור ידוע, עתונות

 כבעל עצמו את שהציג הצעיר, רוול. בקפה
 יצא בארץ, מספר ימים רק השוהה נכסים,

 נשואין. לה הציע ימים, כמה שושנה עם
 יערכו לא שהנשואין תנאי היתנה הוא אולם

 אליו תבוא ששושנה אחרי רק אלא בארץ,
הצע את דחתה היססה, שושנה לאוסטרליה.

 שהאוסטרלי הסתבר קצר זמן כעבור תו.
 אותה לקח אחרת, תל־אביבית צעירה הכיר

נשואין. למטרת לאוסטרליה
★ ★ ★ גכזבת מאהבה מוות

 נשואי־הבזק של יותר קטן חלק ף*
אין1 מוק היכרות אפילו לנשואין קודמת *

 באמצעות הנעשים הנשואין הם אלה דמת.
 בארץ צבורי מוסד כמעט אין קורספונדנציה.

 מתושב מכתב הימים מן ביום קיבל שלא
 עם קשר־מכתבים אותו לקשר המבקש חוץ,
 מתפתחת מקרים בהרבה ישראלית. נערה

 קרובה. לידידות אלמונים, של זו התכתבות
 מכתביהם באמצעות זו את זה מכירים הם

 מסתיימת לפעמים מחליפים. שהם והתמונות
 במטרה לארץ, בא שהזר בכך ההתכתבות

 שהצעירה או הישראלית, הצעירה את לשאת
בניכר. להתחתן אליו נוסעת הישראלית
 אלה במקרים ביותר המפורסם המקרה

 (העולם שם־טוב עליזה של סיפורה הוא
 שחלתה אחרי שמתה הצעירה ♦),118 הזה

 זה. מעין מקשר־מכתבים כתוצאה מאכזבה
 גבר של כתובת לה סיפק לעבודה חבר

 למעלה במשך התכתבות. לצרכי אמריקאי
 סלמן, בנימין עם עליזה התכתבה משנה

 מכתביהם, הוליבוד. מצפון אוירונים מהנדס
 אהבה למכתבי הפכו תחילה, רשמיים שהיו

 לעליזה בנימין הודיע אחד שיום עד לוהטים.
 במציאות אולם לשאתה. לארץ בא הוא כי
ה גבי על שנראתה כפי האהבה היתד, לא

 הנשואין, מהבטחת בו חזר בנימין מכתבים.
מספר. חודשים כעבור ומתה חלתה עליזה

 מהיכרות־ התוצאה המקרים בכל לא אולם
 הוא מאוד ידוע אכזבה. היא כזו מכתבים
 באל־ הותיקות הפקידות אחת של המקרה

 מאיש־עסקים מכתב קיבלה אחד יום על.
 צעירה עם לקשרו מאל־על שביקש אמריקאי,
להתכתבות. ישראלית
 לכתובת המכתב את להעביר במקום
 בעצמה. לאיש לענות הפקידה בחרה מתאימה,

 קשר ביניהם התפתח ארוכים חדשים משך
 האמריקאי הודיע אחד שיום עד מכתבים,

 הגשים הוא לאשה. לשאתה לארץ בא הוא כי
 לשהות הספיק הוא אולם הבטחתו. את

 חייב שפרץ, סיני מבצע יום־יומיים. בארץ
הארץ. את לעזוב אמריקאי, כאזרח אותו,

 שהסתיימה עד באירופה לנערה חיכה הוא
 אולם לצרפת. אליו נסעה היא המלחמה.

לגר נסעו הם להשיאם. הרבנים סירבו שם
 חזרו אזרחיים, בנשואים שם נישאו מניה,

 כיום וישראל. משה כדת נישאו ואז לצרפת
 שבארצות־הברית. בדנבר חיי־אושר חיים הם

 דיפלומטיים גשואים★ ★ ★
של^זנישאוו^זמלהן אחר לק ך*

 תקופת אחרי לזרים שנישאו נערות 1 1
 שונה היתד, שלא בצורה ממושכת, היכרות

הארץ. לבן הארץ בת בין מנישואין
 שבפולניה, קרקוב ילידת ),24( ריגר שרר,
 היא ארצה, צעיר בגיל הוריד, עם שעלתה

 ורוליט. לדבק בית־החרושת בעל של בתו
 גמי חניכת ,וד,בלונדית נמוכת־הקומה שרה
 על־ למורות הסמינר ובוגרת גאולה נסיה
 את בארץ הכירה בתל־אביב, לוינסקי שם

 שהיה מי של בנו גראנדום, גרסיה חוזה
 לנשיאות כיום המועמד באו״ם, גוטמלה נציג

 הצעיר גראנדוס שימש זמן־מה משך בארצו.
 הרומן בישראל. ארצו צירות על כממונה

 הוריו אולם שנים, כמה נמשך השניים בין
 לבסוף לנשואין. תחילה התנגדו גראנדום של

 נמצא ברומא, נישא הזוג ההסכמה, ניתנה
 לגראנדוס יש שם בארצות־הברית, עכשיו
דיפלומטית. משרה

 ׳,56 צברית סגנית שהיתה מי רמתי, עלמה
 עלמה בתל־אביב. לאחיות בית־ספר סיימה

הכי חיפה, בעירית פקיד של בתו החיפאית,
 אנגלי יהודי צעיר בתל־אביב היותה בעת רה

 המלון של מבעליו אחד שהיה גרוזי, ממוצא
 תקופה יחד יצאו הם אף פלאז׳ה. נורדאו
בלונדון. מתגוררים לבסוף, נישאו ארוכה,
ממו היכרות של אלה, כגון מקרים אולם

 יותר ביותר. נדירים הם הנשואין, לפני שכת
צעי הכירו אותם זרים, עם נשואים מקובלים

 צעירות הן מי בחוץ־לארץ. ישראליות רות
 לשאת המעונין הזרים מספר רב מדוע אלה?

 של הצלחתם סיכויי מה ישראליות? צעירות
זרים? עם נשואי־בזק
 הסידרה, בהמשך אלה לשאלות התשובה

הבא. בשבוע שיפורסם
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