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 בשבוע שהתכנסו המפד״ל, מרכז חברי
 הקשיבו בתל־אביב, הקאסטל בבניין שעבר

 תוך ורהפטיג. זרח הדתות שר של לסקירתו
 נשואי־מכסי־ של הבעייה את הזכיר כך כדי
 עליה,״ להתגבר שקשה בעייה ״זוהי קו.

השר. דיווח
מצלי שבעזרתו התהליך, את תיאר הוא

 חוקי־האי־ את לעקוף ישראליים זוגות חים
 בנישואין ולהתחתנן — הרבנות של שות

בהם. מכיר זאת בכל הישראלי שהחוק
 עורכי־דין שני של כוחם את מייפה הזוג

 בביודמשפס מופיעים ואלה מכסיקאיים,
לנישו בית־המשפט אישור מבקשים מקומי,

אים.
 השופט התהליך: את ורהפטיג תיאר כך
 ואז שאין, כמובן התנגדות?״ ״יש — שואל
מ שאיש מבלי לנישואין חוקי תוקף ניתן
שם. נוכח יהיה הזוג בני

 היה יכול לא כאן ביטחון. שסתום
ה לעבר קרא להתאפק, המרכז מחברי אחד
משגי הרבה כל־כך יש ״למדינת־ישראל שר:
 בחוץ־לארץ. וגם בארץ גם הכשרות, על חים

 בבית־המשפט קבוע משגיח יושיבו לא מדוע
 התנגדות ויביע יקום פעם שכל במכסיקו,

ישראל זוג בני של נישואיהם לאישור
יים?״

 אינו פשוט חבר־מרכז של ההגיון אבל
 בהסכמים הקשור חבר־ממשלה, של ההיגיון

 כל לא ״העניין השר: התחמק קואליציוניים.
״ כך ט... שו פ

בה במדינה כי להסביר, צורך היה לא
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 הדתית, הכפייה בידי הבלעדי השלטון נמסר
 לשם־ להסכים הדתיים את המציאות חייבה

למ כדי נישואי־מכסיקו, בצורת תום־ביטחון
המצב• התפוצצות נוע

פרסומת
ה מ ל
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7 בגין עם

 יוסף (מיל.) אלוף ,משרד־ר,קליטה מנכ״ל
 החוברת של ראשונה הגהה לידיו נטל גבע,

 השתגעתם?״ ״מה? ממכונת־הדפוס. שיצאה
בפליאה. אמר

 היתד, במילואים, האלוף את שהפליא מה
 שער על כי עילית. בנצרת ביתך החוברת
ל המשרד על־ידי לאור שהוצאה החוברת,

היהו הסוכנות עם בשותפות עלייה קליטת
 קליטת לעידוד הפירסום מסע במיסגרת דית,

 גבולות של שירטוט הופיע בארץ, העלייה
׳.67 ביוני 5ה־ שלפני ישראל

 היה החוברת הוצאת על בית. שלום
 במישרד־ ופירסום מידע אגף ראש ממונה

״הוד רולניק. עמוס הפירסומאי הקליטה,
ה הגבולות עם חוברות 10 הכל בסך פסו

 גבע יוסף המנכ״ל ״כשראה סיפר. ישנים,״
 השר עם צרות לי ,למה פסק: ההגהה, את

 עם כשמפה ונופיע המפה את נשנה בגין.
 קרר, בך העטיפה.׳ על החדשים הגבולות
 לציבור אבל זהות, חוברות שתי שהודפסו

השנייה.״ החוברת רק יצאה
מ מתחמקת שממשלת־ישראל אחרי וכך,

הח השטחים, עתיד על ברורה תשובה לתת
 לשמור כדי כי משרד־ד,קליטה מנכ״ל ליט
ה השטחים את לצרף כדאי בית, שלום על

לישראל. מוחזקים
עילית. בנצרת ביתך עטיפת על לפחות

ו0ווו0א
 היא לארץ, עכשיו תגיע סטראטר כשמירי

 של בתו מלידה, מיליונרית בתור תגיע
 והמפורסמת החדשה אשתו ובתור תעשיין,

חרמן. מתבודדי להקת ראש ד,רמו, של
 עולם־הזמר. כל דיבר שלהם החתונה על

 שימלת־ פרטי כל על דיווחו הרפורטרים
 פרשת- את פרשו הפרשנים שלה, החופה
 מלאים היו הרכילות טורי הזאת, האהבה
ה וייחוס החתונה של המאכלים בתיאור

 שהיא תיכף ראו כולם וחינה, ויופייה כלה
 כסף, בהרבה שרופדד, נערה מלידה, אצילה
ב גבוהה ותרבות מעולה לחינוך וזכתה
העולם. מרכזי

 ״מיריונוים ^
 טובים ניו,

באוויר־ ממיליונים
 שנים, שלוש לפני בארץ, היתד, כשהיא

 לא עדיין היא זה. בל היתד, לא עדיין היא
 לא עדיין והיא מדורי־הזמר, מרכז היתד,
 ובעיקר המתבודד. הרמן של אשתו היתד,

 מיליונר של בתו היתד, לא עדיין היא
אחר־כך. רק לה קרה זה כל ותעשיין.

אחו רק מצרפת ארצה הגיעה בהתחלה
נע עם הכרה עשתה האחות מריאן. תה.
הש בעיני האחת חן מצאו הן אדווה. מי

אצלה. לגור אותה הזמינה ונעמי נייה,
 ארצה והזמינה טוב, בי ראתה האחות

 והיה התפעלה, נעמי מירי. אחותה, את גם
שי ומתמיד מאז היה למירי ממה. באמת

אצ טיבעי ״וזד, פלטינה, פסי עם חום ער
 ־אבל זד,.״ עם ״נולדתי אומרת, היא לי,״

 איתם, נולדה שהיא הדברים כל בעיקבות
 אם לפקפק אפשר המיליונר, האב בעיקר

 היו מזה חוץ אי־פעם. בכלל נולדה היא
 טיב־ גדולות, חומות עיניים אז כבר לה

בכלל, משגע. וגוף מהשיער, פחות לא עיות
הרנ עם מירי

כל לא

אדווה עם מירי
אצלי!״ טיבעי ״זר,


