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 שיסכים רב שום במדינה נמצא לא פשוט
 ברשימה מופיעים ״אתם אותם. לחתן

 פנו שאליו רב כל להם הסביר השחורה,״
וישראל. משה כדת שישיאם בבקשה
לחלו כימעט רגיל היה השאר כל אבל

 וקרא כתב שאותה כתובה, ישם היחד. טין.
 בביגדי לבוש שהיה החתן, ועדה עם קבל
שהת כוס, שם היתה סנדלים. ונעול חול

 נאמר יין. היה ניסיונות. שני לאחר נפצה
 והעדים הברכות, כל גם נאמרו קידוש.
 רבע-עוף, גם היה והעיקר, כדין. חתמו

כשרה. יהודית חתונה בכל כמו
 ולמען עצמנו, שלמען החלטנו ״פשוט

 למאבק, לצאת כדאי לנו, שיהיו הילדים
 מן וארוך מייגע כל־כך שהוא אפילו

ל כמורה העובד שימחה, אמר הגלות,״
 הגליל. מיישובי באחד ולתנ״ך היסטוריה

 רבנויות רבנים, בין הריצות עלינו ״נמאסו
 טכס־נישואין לעצמנו ואירגנו ובתי־מישפט,

רבי״ אין אם מה אז אזרחי־דתי-פרטי.

 שכימעט האשה
ממשלה הפילה

מיק בפגישה הפרשה של חילתיה ךץ
 מרגנית .1972 אוקטובר בחודש רית, * •
 להתגורר עברה לבת, צעירה אם ),29!(

 משק שהחזיקו גרמניה, יוצאי הוריה, בבית
 הייקית המרשבה ביקנעם, נאה ;חקלאי

 החליטו קודם־לכן אחדים שבועות הוותיקה.
 להתגרש. לוי, שימעון לשעבר,' ובעלה היא
 ובקשת־הגירו- בדימונה, התגוררה אז עד

בבאר־שבע, הרבני לבית־הדין הוגשה שין

 ליס יכו יום בכל לא

באיו! שלנון הוריהם,

תינוק ח
ר

 ביתה את מרגנית של לעזיבתה במקביל
הקודם.

 גבר שרון, שימחה את הכירה ביקנעם
בירו העיברית האוניברסיטה בוגד נאה,

 מראשוני הם פולין, יוצאי שהוריו, שלים
 אחדים חודשים התגרש שימחה יקנעם.

 להתגורר שעברה נעמי, מאשתו כן לפני
בנם. עם בחיפה

 ראשון,״ ממבט במרגנית ״התאהבתי
 זמן.״ יותר קצת לקח זה ״לה שימחה. מודה
מייד להתחתן ״החלטנו :מוסיפה והיא

״ל״י ','־?״׳ המישפחה
 ;מרגנית ;שרון שימחה שימחה של אביו
 מיכל הבת ;ברכיה) (נול גיל המשותף בנס

 המישפחה ידידי :עומדים טלי. וידידתה
מימין). (שני עשת דן העדים, ואחד

 צהל !״חוקיים שלי ואפוא בא
 שימחה אביו השלוש. בן שרון

 עמד ההליכות, ונעים רחב־הכתפיים ),38(
 השקופה ההינומה את הניף החופה, תחת
 לבושה שהיתר. מרגנית, אשתו פני מעל

 ציבעו- בריקמה מעוטרת לבנה בשימלה
 על טבעת עונד שהוא תוך לה, ואמר נית,

לי!״ מקודשת את ״הרי אצבעה:

הגליל, מיישובי באחד התיכון בבית־הספר ולהיסטוריהלתנ׳ו המורה
 איתה למרגנית, להינשא ביקש אשר שרון, שימחה

 היא כי קבע אשר הדתי, המימסד של בחומה נתקל אולם שנים, מארבע למעלה חי הוא
פרטי. דתי אזרחי בטכס־נישואין להינשא החליטו שרון וממיזית שימחה לו. אסורה

 נוספים, מוזרים דברים יקנעם, הצפונית
רגילה. לחתונה אופייניים שאינם

 נכח, לא ומרגנית שימחה של בחתונתם
 בני־הזוג ששני למרות זאת, רב. למשל,

למהדרין. כשדים יהודים הם החייכניים

 נוכח להיות ילד זוכה יום בכל לא
 נערכת יום בכל לא החוקיים. הוריו בחתונת
 והיו המשותף. בנם בנוכחות הורים חתונת

 הירוק הדשא על שנערכה בחתונה שם,
בעיירה שהוקם הראשון הבית שלפני

 מרגנית של המשותף בנס השלוש, בן גילי צהלחוקיים ההורים
 בבית והצהלה ההמולה לכל אולם שרון, ושימחה

 לעשות ואפילו אופניו על לרכב אופנוע, קסדת לחבוש העדיף במיוחד, לב שס לא הוריו
ר :צידם טכס־הנישואין. בעת עליו שעטו לצלמים חמוץ פרצוף ט !■ פן פי


