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 רבים כלים יש במוסיקה
הסוו... את הנותנים

 שיער בצבעי
הסוו נותן ״קולססוך

 הנפלאים השיער צבעי
 העולמית ״וולוד מתוצרת ״קולסטוף,

 יותר יפים יותר, בטוחים
יותר מוצלחים
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ני איסור את שיבטל הרבני, בית־הדין
ליהושע, שואיה

ל זה, בשלב נעתר, העליון בית־הדין
 חוייב בו צו־על־תנאי, הוציא בקשתה,

 מדוע יום, 30 תוך לנמק, הרבני בית־הדין
האיסור. יבוטל לא

 כמוה,״ מאין חמורה שערוריה פה ״יש
 כאשר ההלכה, ״לפי עורך־הדין. הסביר

 שהיא הכלל קיים נואפת, נשואה אשה
 לאחר דהיינו: ולבועלה.׳ לבעלה ,אסורה

 ולהינשא לחזור אסור לבעלה גם גירושיה,
 ורוצה אותה אוהב הוא אם אפילו — לה

 איתו לגבר וגם — העבר את לשכוח
בבעלה. בגדה

לצמ נסיון בזמנו, היתה, לכך ״הסיבה
ישר בבית פריצות אז שנקרא מה את צם
 בימי־קדם, זאת להבין אולי היד. אפשר אל.

האהבה. במושג הכיר לא היהודי כשהדין
 העילה כאשר רק — זה כל מה? ״אלא
 דהיינו, בעילה.׳ היא — הגירושין לבקשת

 גבר על־ידי נבעלה אכן האשד, כאשר
בעלה. שאינו
 — זר בגבר התאהבה סתם היא ״אם

עליה. זה גבר לאסור עילה עדיין זו אין
 אשה רבניים בתי־דין אסרו היום, ״עד

 הובאו כאשר רק — ובועלה בעלה על
בפועל. האשה נאפה כי הוכחות בפניהם

 לא בכר, הזוג בני של בתיק ״אולם
 כי טען הבעל כזו. הוכחה כל הובאה
 — זאת הכחישה האשה בו, בגדה אשתו
בתיק. שהובא החומר הסתכם ובזה

יוז בית־הדין הפעם נטל זאת, ״למרות
 בעלה על אסורה שהאשה וקבע מצידו, מה

 שראוי מאוד, חמור מקרה זהו ובועלה.
בציבור.״ אות־אזעקה לעורר

 האושר
א הפן ט לח

החמו שהשערורייה אלא ספק. לא
 הצריכה יותר, המדאיגה יותר, רה
אחרת. היא — יותר להזעיק

ישר שאלפי היא, האמיתית השערורייה
 שוות־זכויות אזרחיות כביכול — אליות

 חייבות, — חילונית דמוקרטית במדינה
 בנפשן, שקר לעשות הדתית, הכפייה בגלל

 רבני, בית־דין בפני מלא בפה לשקר
ש בגלל להתגרש מבקשות הן כאשר

אחר. בגבר התאהבו
 לאושר השאיפה — ביותר הטבעי הדבר

להסתירו. שיש לחטא בישראל, הפך, —
 שעה, שעה יום, יום מרמים גברים אלפי

 המכריע רובם — מס־הכנסה שלטונות את
להת כדי אלא הון־עתק, לגרוף כדי לא

 נשים אלפי כמשמעו. פשוטו בכבוד, פרנס
 עם להתחתן כדי — לשקרניות הופכות

ומת ההולכת דמותה כזוהי אהוב־ליבן.
ישראל. של פתחת

נלקח
למעצר

של בדירתו יהודית גרה יום, ן*
חי יהושע, ר מז ה ־ ן כו שי בראשון־לציון, ב

או שאני לאמי ״כשאמרתי אמו. עם יחד
הת ״היא מספרת, היא יהושע,״ את הבת

שתהיה הבושה בגלל — לי להרביץ חילה
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 מה אותה. שהדאיג מה זה מהשכנים. לה
 בתה. של האושר ולא — השכנים יגידו

 ו כאלה שהרבנים פלא כזאת, אמי אם אז
 יהושע עם נסעתי שהתגרשתי, ״אחרי

 חדשים. חיים שם להתחיל רצינו לאילת.
 הבל להתחיל נצטרך זה, כל אחרי אבל

 שלא בגלל למעצר, נלקח יהושע מחדש.
מאמ עשיתי המזונות. את לאילנה שילם

 שלו, והסניגור ל״י, אלפיים וגייסתי צים
מעכ אותו. שיחרר משגב, חיים עורו־דין

לאילנה. לשלם יתחיל הוא שיו
 מהילדים שניים ייקח שהוא רוצה ״אני

היל את כמו אותם אגדל אני איתו. שלו
 את גם אלי להביא רוצה אני שלי. דים

שלי. הקטנה הבת
 בית לי לבנות זה רוצה, שאני מה ״כל
 שאני הגבר עם בשקט ולחיות חדש,

 זה?״ חטא זה אוהבת.
 הקרוב, בעתיד תזכה, היא אם ספק אך

 ליהפך עשוייה בכר פרשת בשקט. לחיות
 בדומה ראשונה, ממדרגה ציבורית לסערה
ופר והגדושה, הכהן הממזרים, לפרשת

 כתוצאה המדינה, את שזיעזעו דומות שות
 נישואין מאפשרת שאינה הדתית מהכפייה
חופשיים. לאזרחים אזרחיים

 לחייב העליון בית־המשפט יחליט אם
 מהחלטתו, בו לסגת הרבני בית־הדין את

 בישראל, רק לא ההתנגשות הדי יישמעו
היהודי. העולם רחבי בכל גם אלא

1834 הזה העולם


