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ובועלה בעלה על אסורה המפד״ל
 האישיים היחסים כמישור שחלו האחרונות ההתדרדרזיות לאחר

 השנה. של המסעיר הגירושין כמישפט נקבע לימפד״ל, המעיד שכין
 ער אותה לאסור זאת עם ויחד למפד״ל גט לתת למערך להתיר י,ש כי

 כראש כירושלים. הרבני הדין בכית הוצא הדין פסק בועלה. ועל כעלה
תנצב׳׳ה. ז״ל זוארץ מלכיאל הרה״ג הראשון־לציון אכ״ד ישב הדין כית

 והגירושין הנישואין פרשת סיפור
 27כ־ לפני החל והמערך המפד״ל של

ב הרבני הדין בית הוצף מאז שנה.
 על הצדדים משני לגירושין תביעות

 וחוסר סחטנות אלימה, התנהגות רקע
 המפלגות. שתי של בחיי־המין התאמה

הצלי הדין בית אב של בוררותו רק
שתי בין זמני לשלום־בית להביא חה

בשל נשארה והקואליציה המפלגות,
מותה.

מש הוחרפו המפלגות בין היחסים
 אחרי בתמונה. שלישי גורם הופיע
 נלהב מחזר גח״ל, הופיע הימים ששת

 להענות המפד״ל את לפתות שניסה
 ניסה בתחילה שלו. הנישואין להצעות

 בדירה והמפד״ל המערך עם יחד לגור
החזיקה לא השלישייה אולם אחת,

וכעלה כועדה מפד״ל,
לנישואין. מחוץ הריון בגלל להפלה, חשש

ושבותותי קוטוט׳
 וגורם רוצה שהוא מתי שובת שרוצה מי שכל זו מדינה איזו —

לאזרחים. וסבל למשק נזקים
 :: הזכות את שהשיגו עד אנשים נלחמו כמה יודע אתה — ::
;; לשבותן :[

פראיות. שביתות נגד רק אני שביתות. נגד לא אני חלילה, —
 ;; ויגרום ישבות כלשהו בתפקיד שמחזיק מי שכל ייתכן לא זה

;; סחטנות. ממש זאת לנזקים.
 המעסיקים. על לחץ ליצור השביתה מטרת זוהי אבל — ;;
:: במצבנו... לא כזו. פראית בצורה לא אבל כן, — :

ן מציע אתה מה אז —
עובדים. שלא אלה שישבתו —

 החדש והשותף ארוכה, תקופה מעמד
 החוזרים נסיונותיו לאופוזיציה. חזר

 יום מלחמת לאחר פרי נשאו ונשנים
 יחדיו להראות חזרו והשניים כיפור,

 המערך בלשי שונים. בידור במקומות
 יחד יוצאים והליכוד המפד״ל כי גילו

ל ו׳, יום לסרטי הולכים לפיקניקים,
ולדיסקוטקים. בארים

 ״נראה נאמר: הדין בית בהחלטת
 היו לבעלה המפד״ל שבין היחסים כי

על ולא הנאה טובות על מבוססים

 זנתה שהמפד״ל העובדה לאור אהבה.
 נשואה בעודה אחרות מפלגות אחרי
 שלמפד״ל העובדה לאור וכן כחוק,

 בזאת מתירים אנו ילדים, אין ולמערך
 מתוך המערך מן המפד״ל גירושי את

 בעלה על אסורה שתהיה :סייג הנחת
ובועלה.״
 המפד״ל בכוונת יש עתה כי נראה

 ולהפגין ״יעד״ תנועת עם להתאחד
 הדרקוניים האישות חוקי נגד בצוותא
זו. בלתי־מתוקנת במדינה הקיימים

שר־העבודה
הל פוסק הוא מחייך, הוא מתווך, הוא שכיתה. ככל מעורב הוא

 לוחץ הוא איתו, להיפגש תוכעים השובתים נושא־ונותן. בורר, כות,
 על כ״פראית״, אחת שכיתה על מכריז הוא ידיים, לוחץ לא או ידיים

 הוא.לא חיוניים". נתיבים ״משבשת ושלישית כמשק" כ״פוגעת אחרת
 הוא ■תנאי". ״ללא ככניעה שכיתות לשכור מהסם ואינו לאיומים נכנע

 נכחדים פרקים לכל ומסביר והעיתונים הטלוויזיה דרך העם אל מדבר
תקינים." עכודה ליחסי ״מבוא מתוך

יעקנכי. גד מר העבודה, שר זהו
 יכריז אשר כגליל זיתים לשימורי מיפעל כל כאילו נידמה לפעמים

 יעקוכי. גד עם להיפגש ראשון כתנאי יציג עבודה, סכסוך או שכיתה על
ינוע. לא המשק בלעדיו,

הסכ והקרקע, האוויר צוותי הנמלים, לתחבורה, הקואופרטיבים
ששובת. מה כל וזה כארץ, שיש מה כל זה העגלונים. המוניות, נהגי לים,

 עושים היינו מה יעקוכי, שיש טוב כמה :פעם כל חושכים ואנחנו
 האוראקל היה לא אם שלנו העבודה יחסי נראים היו איך יעקוכי. בלי

המח והממורמרים השובתים המון כלי נראה יעקוכי היה איך מרפ״י.
פיו. למוצא כים

 מעט יעשה כרעם, משה מר .השני, ■העבודה ששר מקקווים אנחנו
הצי השירותים רמת ושיפור הככישיס התחכורה, רשת פיתוח למען

 שובתים כנגד העבודה, כמשרד הניקוד שיטת את יפעיל אולי בוריים.
א/72 לתקנה כניגוד /—/3.
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