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 אחד זהו — ויתומים אלמנות על להגן
בישר בית־דין כל של העיקריים מתפקידיו

מתחיל. דיין כל יודע זאת אל.
לעיתים, ויתומים. אלמנות על רק לא אך

ממזרים. על גם
 לעולם, ממזר שהביאו ואשה, גבר ואם

 מטרותיהם למען בו מלפגוע נרתעים אינם
 כל בית־הדין זאת ירשה לא — הפרטיות

בידיו. הדבר עוד
היה: כך שהיה ומעשה
 שנים, שבע כבר נשואים היו ודויד אילנה

הת כאשר חמש, בת היתד, היחידה ובתם
 דויד, את נטשה היא בדניאל•* אילנה אהבה

 עם לגור ועברה הילדה, את בידיו השאירה
להתגרש. כלל לטרוח מבלי דניאל

עשר לאחר משלו: חוקיות לגורל אולם
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 נולד בהן אהובה, עם משותפים חיים שנות
 קם באחרת, דניאל התאהב — ילד לשניים

אילנה. את ונמש
★ ★ ★

 להתחתן יוכל למען בכך. הסתפק לא הוא
 בית־הדין בפני הצהיר החדשה, אהובתו עם

ו בחופה אילנה את נשא לא מעולם שהוא
להת בכלל חייב הוא אין לפיכך, קידושין.

ה אהובתו את שיישא לפני ממנה גרש
חדשה.
ש שהילד בפומבי כמובן קבע הוא בכך,

 זה דבר אולם ממזר. הוא ולאילנה לו נולד
אותו. הרתיע לא

בנו. את אהב דווקא שדניאל היה, המגוחך
 תביעתו סביב נסב בבית־הדין הדיון כל

ה את ולראות להמשיך לו תאפשר שאילנה
 לכו:' התנגדה אילנה ואילו בעתיד. גם ילד
 רק היא ילדם. הוא שהילד הכחישה לא היא

 לראותו, מוסרית זכות לדניאל שאין טענה
 כאשר חייו, לכל אותו אימלל הוא הוא כי

 לד,ת* שיוכל כדי רק — ממזר שהוא הכריז
אהובתו. עם עתה חתן

 אילנה גם אישרו בזו, זה במלחמתם וכך,
 — כלומר ילדם. הוא שהילד דניאל וגם

ממזר.
★ ★ ★

 לא בתל־אביב הרבני בית־הדין את אולם
 אותו עניין הפרטית. מלחמתם כל־כך עניינה
 ואביו שאמו הילד, של גורלו יותר הרבה

 יצאו הדיינים חייו. את להרוס היססו לא
ביוזמתם. עתידו את להציל

הם: קבעו
 אינם — איתר, שנאף והגבר הנואפת האם

 שנולד, שילד לקבוע ההלכה, לפי מוסמכים,
כ מוכרז בישראל ילד ממזר. הוא לאשר,
 ואביו זאת. קובע החוקי אביו אם רק ממזר

 אילנה, של בעלה — דויד הוא הלא החוקי,
 קבע לא — מעולם התגרשה לא היא שממנו

במשפט. צד כלל היה לא כי זאת,
מאמ ולמרות בית־הדין, בזכות התוצאה:

כממזר. הילד הוכרז לא — הוריו של ציהם

זיהוי. למניעת הוסת השמות *

בידי משפחתך בני ולבריאות לבריאותך הדאגה את הפקד
י׳•״ עממית חולים קופת

כוללת: זו דאגה
 במשך תשלום ללא אשפוז * המשפחה לכל ומקיף מלא רפואי בטוח

 הכלליים הרופאים של חופשית בחירה * מחלה לכל חודשים 24
דחופים, במקרים גם בך המטפל הוא המשפחה רופא * והמקצועיים

 נוסף * ותורים המתנה ללא מקצועי טיפול * הקבלה לשעות מחוץ
 25•— בבי״ח המאושפז החבר מקבל תשלום, שהאשפוז-ללא לכך,
— לשכירים * בשנה יום 100 עד הרביעי, מהיום החל ליום, ל״י

אשפה. לאחר הבראה בבית החלמה
 שרוב העובדה מובהק. צבורי צביון בעלת עממית, חולים קופת

 בעד מדברת עממית, חולים בקופת עצמם ביטחו המדינה רופאי
עצמה.
הארץ. ברחבי הקופה סניפי 60מ־ לאחד נא הכנס — פרטים לקבלת

טל.: ,100 ארלווורוב רדד ת״א, המרכז - הדסה של מיסודה עממית חולים !ופת

שבררון - נרם סטזדיו
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