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דופקים
את הגרושים!
לפעמים מתקבל הרושם שכל חברי-
הכנסת חיים באולימפוס ומנותקים ל
גמרי מהמציאות של הארץ הזאת .לא
מזמן קיבלה הכנסת הצעת־חוק חדשה,
במיסגרת חוק הגנת השכר ,שנועדה ל
הגדיל את מינימום השכר המוגן על־
ידי החוק מפני עיקולים והחרמות .במ
קום  270ל*י לחודש ,שהיו מוגנות עד
כה בשכרו של עובד ,יהיו מוגנות עתה
כ־ 320ל*י.
אבל אף אחד מחברי־הכנסת לא מצא
לנכון לכלול בהגנה גם את תשלום דמי־
המזונות ,שמחייב בית־המשפט הרבני
לשלם עבור אשה גרושה או ילדים.
כתוצאה מכך ,אם בית־המשפט חייב
אדם ,כמוני למשל ,לשלם  500ל״י מזו
משרד־הדואר בערים הגדולות בכל עת ,כולל
שבתות וחגים .מיברקים אחרים ,המיועדים
לאותם מקומות ,נמסרים לחלוקה במוצאי-
שבת או חג ,ולשאר הישובים — למחרת
השבת.

נות לשלושת ילדיו ,הוא חייב לשלם
 500ל״י אלה מתוך  270הל״י שהיו
מוגנות עד כה משכרו .את החוק לא
מעניין בכלל מאין יקח האב את יתרת
הכסף כדי לשלם מזונות לילדיו.
אי־התחשבות זאת היא אופיינית ל
מצב הכללי במדינת־ישראל ,שאינה מת
חשבת כלל באנשים גרושים ,שמספרם
הולך וגדל מדי שנה .מס־ההכנסה אינו
מכיר בהוצאות שחייב אב ,לפי צו בית־
המשפט ,לשלם לילדיו .בית־המשפט פו
סק מזונות בשיעור  150ל״י לחודש
לילד ,ומס־ההכנסה מכיר רק בכ־ 30ל״י.
נראה ששלטונות מס־ההכנסה ,הרב
נים וחברי־הכנסת גזרו יד אחת :אדם
גרוש נועד לנידוי ובדידות .אסור לו
להתחתן מחדש ולהוליד ילדים נוספים
— וזאת במדינה המתיימרת לעודד את
פיריון האוכלוסיהו

מורים לוי,
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א? רכקה
מיכאלי :
אין זד ,מספיק שנבחרת לאשר ,הפופולא
רית ביותר בארץ ,על מנת שתוכלי להיבחר
לראש־ממשלה )כפי שפורסם בהעולם הזה
.(1644
האם השלית לרגע את עצמך?
אם את באמת רוצה להיות ראש־ממשלה,
עלייך להיות בראש ובראשונה )ואני מקווה
שלא בקרוב( זקנה ,מקומטת המדברת מעט
במיבטא גלותי ,ואכולת־שינאה כלפי כולם.
לכן ,אל יאוש ,חכי עוד כ־ 40שנה ותבח
רי לראש ממשלת־ישראל.
או שמא אין התנאים נראים לך והחלטת
לוותר על הרעיון?
יוסי רהב ,תל-אביב

דמיון
כפול
אני לא יודע אם גם אתם שמתם לב ,אבל
יש דמיון כפול בין נשיא צרפת לבין
ראש ממשלת־ישראל.
גם בשם וגם באף.
איגג׳ י .שימקין ,חיפה
• לא .עד שראינו את הציור שהואיל
הקורא שימקין לצרף למכתבו.

יש אצלו תור בשביל לרחוץ לו את ה
מכונית• ואם הילדים לא רוחצים לו ,הוא
נותן להם מכות ,ומגרש אותם מהשיעור.
השאלה שלי :שיגידו לי מנהל בית־הספר
ומשרד־החינוך ,האם בית־הספר נפתח בש
ביל לימודים ,או בשביל רחיצת מכוניות?

סולימאן איכרהים קאסם,
אום־אל־פאחם

■ היחס בבתי־
ספר פרטיים
ברצוני להתריע על המינהג הנפסד של
בתי־ספר פרטיים בארץ ,העושים ככל העו
לה על רוחם ,ור,מרמים את הציבור בכל ה
נוגע לרמת־ר,לימודים ולסידרי ההרשמה בם.
לאחרונה נתקלתי אישית ביחס שלילי
ובחוסר רצון משווע לבוא לקראת תלמיד
אשר נרשם למכללה לאלקטרוניקה ,ברחוב
הנגב  ,4בתל־אביב.
התלמיד נרשם למכללה ,וחודש וחצי
לפני תחילת הקורם הודיע להנהלת בית-
הספר כי באופן בלתי־צפוי הוצרך לעזוב
את העיר ,ועל־כן לא יוכל ללמוד השנה.
הנהלת בית־הספר סירבה לשחררו מהתחיי
בותו לשלם את שכר הלימוד ,למרות ש
הודיע זמן סביר על אי־יכולתו ללמוד.
רק לאחר משא־ומתן ארוך הסכימה הנה
לת בית־הספר להתפשר על מחצית הסכום.
חבל שלמשרד־החינוך־והתרבות אין פי
קוח על בתי־ספר מסוג זה .ייתכן שהיינו
זוכים אז לרמת גבוהה יותר ,והיתד ,נמנעת
מקרב הציבור מרירות.
שושנה מיכאלי ,תל-אביב

■ נשים,
נשים...
בואו על הברכה ,סוף־סוף נפלתם על
השכל .אני מתכוונת למדור עולם האשה.
באמת תוספת רצוייה — וטובה.
בקשר לחידה מי העורך ,גבר או אשה
— זו אינה חידה בלל .כל־כך ברור שזו
אשר״ שאין מקום לפיקפוק קל שבקלים.
נוגה דנץ ,באר־שכע

י■ תחרות
הצילומים
בתמונה רואים בחור ששמו יוסף ,ומאח
ריו עומדת בחורה עם שיער ארוך ,ששמה
את שערותיה על שערותיו.

׳ ₪״אינפורמציה
חסרת־שחר,,
דה-גול וגול-דה
■ דרוש:
מדור ספורט
מדוע אין בהעולם הזה מדור לספורט
ראוי לשמו?
אני בטוח שאם תוסיפו ,באופן קבוע,
מדור ספורט ,יתווספו אלפי ספורטאים ל
קהל הקוראים המגוון של שבועונכם.
יוסי שובל ,יפו

קראתי בגיליון העולם הזה ) ,(1645במ
דור תמרורים ,דברים טובים מאוד על תי
אטרון בימות ואינ
פורמציה חסרת־שחר
כי החלמתי מהתק־
פת־לב.
אינני מכחיש ש
החלמתי ,אבל אני
מציע לכם לבדוק
תעודות רפואיות ל
פני שאתם משמחים
אנשים כשימחה ל
איד.

יעקב אגמון,

!■ ביודספר
לרחיצת מכוניות
אצלנו בכפר יש מורה בבית־הספר ה
עממי ,שיש לו מכונית פרטית.

סל־אביב

אגמון

• העיקר הוא,
שהקורא יעקב אג
מון כבר בריא.

תמונת השבוע
בעזרת סיכות־ראש חיברו את שער ה
בחורה לשער הבחור.
דליה בצלאל ,מטולה
• תמונת השבוע מזכה את הקוראה
דליה בצלאל בפרס של — 10.ל״י.

קוראים השולחים מכתבים,
מתבקשים לנסח אותם בק 
צרה .עדיפות תינתן ל־
מפתבים קצרים.
זכות קדימה תינתן למה־
תביהם של קוראים המצר
פים תצלומיהם למכתבים.
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זמן נכסף
בחפיפה

ב מו ידייך ו ב ה ת א ם ל ט ע מ ך
ולמצב רוחך חובלי לגוון את
שערך בבלונד .כנתן כסוף או
מוז הב ו ב פ סי ם או פנ תיי ם.
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סיוצר בישראל ע־י בלמזן בע־מ.
המפיצים :ח •4נורית בע־מ.
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