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 יקרים, יותר קצת שהם משום זה אין

בפעו אותם שמעת לא שעדיין היא הסיבה
 הנאה. עיצובם את ראית ולא לתם

לבחירתן! חדישים דגמים שבעה
 . במטוס. מהירה הספקה חדשים לעולים

 בע״מ כינורי הראשית! הסוכנות
 624193 טל. תל־אביב

531266 טל. חיפה

 רדיו־ טלויזיה, מקלט רכשת לא עדיין שאם
של סטריאו או רשס-קול טרנזיסטור,
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:הויוכן מן

 נוסחת - 7 בת או בן *
ילדיך מין לתיכנון הפלא

האסטרו עם בלעדי ראיון *
בעולם הצעירה לוגית

יוספי טלילה
? דיבוק או —נשמות גלגול *
המדיומיזם מסתורי *
 את משקפים המספרים *

אישיותך
מרתקות כתבות ושפע

נוטפות הדוכנים בכל להשיג
ר------------------- ו ז ---------------------ושלח ג

תל-אביב ,2 קק״ל שדרות אחרים״, ״עולמות מערכת לכבוד
 של אחת חוברת עבור המחאת־דואר / בצ׳ק ל״י 1.80 מצרף הנני □

אחרים״. ״עולמות
 חוברות 6ל־ מינוי עבור המחאת־דואר / בצ׳ק ל״י 10 מצרף הנני □

אחרים״. ״עולמות של
__________________________________________:שם

_____________________________________ כתובת:

4 מס׳ גליון הופיע
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 ,260134 טלפון ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת
 שהם משה בית־דפוס • עולמפרם מברקי: מען • 136 תא־דואר

 • בע״מ כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פין רח׳ חל־אביב, בע״מ,
בע״מ. הזה העולם המוציא־לאור: • אבנרי אורי הראשי: העורך

במדינה
דת

ביגמיה
הרבנות בעזרת

 באשו־ ברנארד התחתן שנים ארבע לפני
 נערכו נשואיו השלישית. בפעם )45( ניק

 לפני רק אולם הרבנות. על־ידי וכדין כדת
הת השנה פברואר בחודש חודשים, חמישה

 הראשונה, מאשתו באשוניק ברנארד גרש
שנים. 22 לפני נשא אותה

ב העומדת כזו, אפשרות נוצרה כיצד
ל יהודי על האוסר הביגמיה לחוק ניגוד
ה אשתו מאוד: פשוט נשים? שתי שאת

נוצ היתד, באשוניק ברנארד של ראשונה
 אזרחיים בנשואין עמה התחתן הוא ריה.

 נולד אלה שמנשואין למרות בבריטניה.
מוכ היתה הרבנות, בהם הכירה לא בן, לו
שירצה. מי לכל להשיאו נה

 תעודת הנושא ברנארד, דת. כלי כן
 בברלין. נולד ,4/180928 שמספרה זיהוי
 מסר ואביו שנתיים בן כשהיה נפטרה אמו

 בגיל רק קאתולי. במינזר לחינוך אותו
 משם הוצא נפטר, אביו שגם אחרי חמש,

יהודית. משפחה אצל לחינוך והועבר
 לא,״ או יהודי אני אם ידעתי לא ״מעולם

 מ־ לי גילה לא ״אבי באשוניק, אומר
 את ראיתי יהודיה. היתד, אמי אם מעולם
 דת״ בלי כבן עצמי

באשוניק עבר השניה העולם מלחמת ערב

- כאשוניק כרנארד
— נשים שתי

 כדי הבריטי לצבא שם התגייס לבריטניה,
 ,1948ב־ המלחמה, אחרי בנאצים. ללחום

 העלמה את אזרחיים בנישואין לאשר, נשא
בן. לו שילדה קוק, לבית רוז ג׳ין

 אשתו. אותו עזבה שנים תשע כעבור
ש למרות שנה, באותה מחדש נישא הוא

 הוא כי רשום היה שלו הזהות בתעודת
המיו מצבו את הסביר ברנארד נשוי.

 לו הסבירו הם אולם הרבנות, לאנשי חד
 ״נשואין להתגרש. צריך אינו במצבו כי

 וחיתנו לו אמרו נשואין,״ אינם אזרחיים
בשלישית. כשהתחתן גם אירע כך אותו.

 דואר באשוניק ברנארד קיבל השבוע
 מיסמכים היו המעטפה בתוך מאנגליה.

 בבריטניה לצדק הגבוה בית־המשפט של
ש אחרי כי לו המודיע אישות, לעניני
 1968 בשנת לגירושין בקשה הגישה אשתו
 אותה נטש שנים שלוש שבמשך ואחרי
 בין גירושין על בית־הימשפט מכריז בעלה,

הזוג. בני
שה יתכן ״איך השבוע: באשוניק שאל
ב שהייתי זמן כל אותי השיאה רבנות
 הישראלי לחוק יש ערך איזה נשוי? מעמד

רו קריטריונים איזה לפי ביגמיה? האוסר
 עצמי אני שכן כיהודי, בארץ אותי אים
יהודיה?״ היתה אמי אם יודע איני

מיסחר
הקצינים

הטוהדים
להי כדי אדם שצריך הכישורים הם מה
יפו?—תל־אביב של לשכת־המסחר לודעד בחר

 ביותר המתקבלת שהתשובה לודאי קרוב
כסוחר. כישרונו הוכחת היא: הדעת על

 שורר בה ,1970 שנת של בישראל אולם
 מסתבר לובשי־מדים, של נארקיסיסטי פולחן

 בצה״ל, סגן־מישנה לפחות היה שלא מי כי
המיסחר. לישכת בצמרת לחפש מה לו אין

הבחי לקראת חנוונים. - כד״א
 לישכת־המסחר, של הכללית לאסיפה רות

 של רשימות כמה התארגנו השבוע, שנערכו
 פנו המסחריים, תפקידיהם מלבד סוחרים.

 בשל גם בהם לבחור לבוחרים המועמדים
הצבאיים. נתוניהם

עש הכוללת הרשימות, באחת למשל, כך
 שישה מאשר פחות לא ציינו מועמדים רה

במילואים: הצבאיות דרגותיהם את מהם
 אלדא הנהלת חבר אליכין, יוסף •1

 רב־ הוא כי לציין לנכון מצא לסחר־חוץ
גדודים. למפקדי בית־ספר ובוגר (מיל.) סרן

 חברה בעל בירדהלחמי, ישראל •
 בית־ספר ״בוגר הוא: כי ציין נוי, למוצרי
במילואים.״ וקצין לקצינים

 חברת בעל גרונדמן, אליעזר 9
 בתפקידי (מיל.) ״סרן אחסנה לציוד אגרון
ומטה.״ פיקוד
מ לשעבר הרשגהורץ, שלמה •

 חברת מנהל וכיום דן קואופרטיב מנהלי
בכירים.״ בתפקידים כקצין ״שימש נתיב,
 עצים ליבוא חברה מנהל פינס, דוד •

בדימוס.״ ״רב־סרן
המכו חברת מבעלי קרסו, אריה #1
במילואים.״ ״קצין קרסו משח בני ניות

 לתפקידי קולט הממלכתי שהמשק אחרי
מילו אלופי רק תעשיה מפעלי של ניהול
תפקי מציע האזרחי שהמשק ואחרי אים,

 אלוף- מדרגות מילואים לקציני ניהול די
 דרגת עד שלקצינים מסתבר ומעלה, מישנה
במיסחר. רק לעסוק נותר רב־סרן

 לעבוד שילכו האחרים הדרגות בעלי כל
כחנוונים. או פקידים כפועלים,

משטרה
 שיודע וזה

ליאות
מש בסיור כי מספרת העממית הבדיחה

 אחד — שוטרים שני תמיד הולכים טרתי
השבוע לכתוב. שיודע ואחד לקרוא שיודע
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הגירושין ותעודת -
אחת ועוד —

שלי שוטר למשמרת להוסיף יש כי הסתבר
לראות. היודע כזה — שי

 משמר עצר שעבר בשבוע הבקרים באחד
 ובה יפו ברחובות שנסעה מונית שוטרים

 שנה 15כ־ לפני מהארץ שירדו ישראלים 2
ביפו. שהתחוללו השינויים את לראות ובאו

 שיגרתי. חיפוש במונית ערכו השוטרים
 השניים, ישבו שם האחורי, למושב מתחת
 למרות חשיש. ובה חבילה השוטרים מצאו
ל שייך שהחשיש הוכחה כל היתד. שלא

 בה ציבורי רכב היא מונית שכן שניים,
השניים. נעצרו אנשים, עשרות נוסעים

ה ביקשה שם לבית־המשפט הובאו הם
השוט ״אחד מעצרם׳ את להאריך משטרה

 כשהוא אביטל בנימין החשוד את ראה רים
 אותו וזורק מכנסיו מכים משהו מוציא

התובע. סיפר האחורי,״ למושב מתחת אל
 על לומר לו יש מה אביטל כשנשאל

 הצביע הוא המשטרה, בו שמטילה החשד
 התובע נעצר. מאז לבש אותם מכנסיו, על

 אינו כי במקום הודיע החויר, המשטרתי
אביטל. של לשיחרורו מתנגד

 ללא היו אביטל של מכנסיו הסיבה:
כיסים.
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