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 ספור אץ שימושים מדענים, פיתחו שנים מאות במשך
הרפואה. הפפאיה-למען מפרי
 סילנה פ. דר של והנסיון הידע פי על במעבדות"תנזרי; פיתחנו עתה
 הפפאיה. מפרי המענלים הינפי תכשירי את

 האקלים, מהשפענת עורך על מגן פפאיה פנים קרם
 גמישות, ומעניק מזין
וחלק. רענן עור לך ומבטיח קמטים מונע

 ורגיל שמן יבש, לעור ^ ללילה או ליום פנים קרם לבחירתך
 השורשים את מחזק טבעי, ברק לשיער-מעניק שמפו
הבריאות משרד באישוריתר ושומן קשקשים ומונע

טבעי פפאיה-יופי
 מובחרות ונפופונזויות מרקחת בבתי להשיג
229472 טל: ת״א 152 הירקון רח־ ״מ,1ט ״פירסד״ הפצה:
בט״וז וכימ״ם פונזצבט״ם מפטליס ״תנזו״ ״צוו
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 הראשיים הרבגים שגי
 והממזרים — מתגוששים

נהגים
 הרא- הספרדי, הראשי הרב זרק כאשר

 על הפצצה את יוסף, עובדיה שון־לציון
האקד הקהילה רגשה הממזרים, טיהור

הד החוגים בישראל. והמישפטית מית
סערו. תיים

צי סערה התחוללה שנים כמה לפני
 והאחות האח של עניינם סביב בורית

 נישאה השניים של אימם בורקובסקי.
קיב לא ומעולם בחוץ־לארץ, לאדם בזמנו

 לאחר, נישאה כך אחר פיטורין. גט לה
 לפי נחשבים, אלה שני ובת. בן וילדה

ממזרים. היהודית, ההלכה
 שבה למשל, באנגליה, כמו שלא אלא
 לכינוי (ממזר) ״בסטרד״ הביטוי נחשב
 כרוכה שבישראל הרי בילבד, חריף גנאי

וחוקית. מהותית באפליה הממזרות

גורן הרם
— ותועבה זימה

 למי ״ממזר״ לקרוא נהוג העולם בכל
 ש־ מי קשר־נישואין. מתוך שלא שנולד

 ממזר, ההמון, בלשון הינו, לרווקה כולד
מוס •את לקבוע באה הזו הגנאי ומילת
ה ההלכה לפי אמו. של הירודה ריותה

 הוא כלל. ממזר אינו כזה ילד יהודית
 נשא לא שזה אף הטבעי, אביו את יורש

 אינו כזה ילד לאשה. אמו את מעולם
שה יתכן מישפטית. אפליה מכל סובל
יש ואולי אליו, חביבה תהיה לא חברה

 ומילות- מביכות שאלות לפעם מפעם מע
 הבדל כל אין חוקית מבחינה אך גנאי,
כדת. נשואה אשה של בנה לבין בינו

 דיני- לפי הממזר מתמשך. הריון
 הוא בהודו. הפאריה כמו הוא ישראל

עשי דור עד ישראל, לבן בנישואין אסור
 הדת. פי על ממזרים סוגי שני ישנם רי.
 מיחסים כלומר מיחסי-ערווה, שנולד מי

 או ובתו, אב או ואמו, בן שבין אסורים
מע אלה שמיקרים מאחר ואחותו. אחת
הצי חמת את עוררו שלא הרי הם, טים
בור.

 — ההלכה לפי ממזרים של השני הסוג
החי הציבור של חמתו את עוררו ואלה
 שלא נשואה אשה של ילדיה הם — לוני

 כלשהי, בדרך הוכח, אם כלומר, מבעלה.
 שאעו לאדם ילד ילדה נשואה אשה כי

ממזר. הילד נחשב בעלה,
מי על להכריז אוהבים אינם הרבנים

הערי ומתמיד, מאז ולכן, כממזר. שהו
 של ההוכחה דרך על רבים קשיים מו

 עדויות, מקבלים היו לא הם כזה. מיקרה
 אפשר כיצד שכן עצמה. מהאם אפילו

 בכל ממזרים? ילדיה תלד שאם להאמין,
 כשר. הסבר מוצאים היו אפשרי מקרה

ה תקופת את בחישוביהם מתחו הרבנים
לתשעת מעבר אבסורדי, באורח הריון
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