
 הספורט מכונית
..פיאט״ של

 — ״פיאט״ של המפורסמת הספורט מכוניות למטפחת
 ראלי 131וה״ רייסינג״ 131ה־״ ״ספיידר״, 124ה־ ^1/9ה־

 גם לאחרונה נוספה המפורסמת) הראלי (מנצחת אבארט״
 שלא ככל קטנה ספורט״. 127ה־״ וזוהי קטנה אחות
המעו ובביצועיה החיצונית בהופעתה מרשימה היא תהא,

 מקביל דין תקן פי על כ״ס 70 של הספק בעל המנוע לים.
 שנפחו (אעפ״י סמ״ק 1600 הספק בעל למנוע בעוצמתו

 בדלק). חסכוני כן ועל סמ״ק 1050 הוא המנוע של
 ממדרגה ספורטיביים ביצועים ומאפשרת מקנה זו תכונה

 גבוהה. ותאוצה תמרון כושר ראשונה,
 אוירו־ ועיצוב מיוחד ספורטיבי סגנון בעלת היא המכונית

 ספורטיביים. מגנזיום גלגלי עם דינמי
המכו בתצוגת מיוחד עניו עוררה ספורט״ 127 ה־״פיאט״

ה״פאנדה״. עם יחד בג׳נבה, האחרונה ניות

דוסר״ ״אימדיה י • •ך • י

 והנפוצים הטובים השיער צבעי
בעולם.

אופנתיים גובים 15
המכילה; מושלמת צביעה(קיט) מערכת

 שאינו מחמצן(במיכל קרם צבע, שפורפרת
כפפות. חוג במברשת) שמוש מחייב

 המובחרות בפרפומריות להשוג;
השווק. וברשתות המרקחת בבתי

1מבית : פריז0
שיער לתמרוקי בעולם והמפורסמת הגדולה החברה
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במדינה
)39 מעמוד (המשך
 העתירה בגי־זוג. ללא טכס
ב קשורה כהן מרגלית שהגישה

 המיש־ המערכת את המעסיק נושא
 — רבות שנים במשך בארץ פטית
מרג וגרושה. כהן נשואי בעיית

 נישאה היא גרושה. היתד, לית
 לאברהם בשנית שנים תשע לפני
 כהן. שהוא עליו מעיד ששמו כהן,

 את נוגדים כאלה שנשואים מכיוון
ה ובתי־הדין היהודית, ההלכה
הקוב החוק על־פי שהם רבניים,

יהו בנשואי בארץ היחידים עים
 נאלצו אותם, מאשרים אינם דים,
אחר. סידור למצוא הזוג בני

 מה בדמות נמצא האחר הסידור
ב החוק נשואי־מכסיקו. שקרוי

 לנשואים להירשם מאפשר מכסיקו
 אלא בני־הזוג, נוכחות ללא גם

מרג בלבד. מיופי־כוח באמצעות
 במיש־ בזמנו חתמו ואברהם לית
 על תל־אביבי עורך־דין של רדו

 אנשים שהסמיך יפוי־כוח, כתב
 רישומם לצורך לייצגם במכסיקו

למכ נשלח הכוח יפוי כנשואים.
הנשואים. נערכו וכך סיקו,

 החתומים הניירות־ שהגיעו אחרי
 בצוותא החיים קיבלו ממכסיקו,

 רשמי. תוקף ואברהם מרגלית של
והיח ילדים ארבעה להם נולדו

ש עד טובים, היו ביניהם סים
הם מאז קרע. חל 1977 בשנת

 המחוזי בבית־המישפט מתדיינים
 שנת מזונות. בתיק בתל-אביב

 יחסית רגיעה של שנה היתה ׳78
 היו לא ובמהלכה בני־הזוג, בין

ו בניהם, מישפטיות התדיינויות
 ביולי ואז, בת. להם נולדה אף

לשינוי שגרם הדבר קרה ,1979
כולו. המצב

והתכונה. הציכורי הסדר
תביעה אשתו נגד הגיש הבעל

זמיר יועץ־מישפטי
— תיפול הממשלה

 לבית־הדין- עתירה מרגלית בשם
 הרבני בית־הדין נגד הגבוה־לצדק

 מבקשים, הם בעתירה הבעל. ונגד
 שיורה על־תנאי, צו ינתן כי

 לבוא ולאברהם הרבני לבית־הדין
 בית־הדין יימנע לא מדוע ולנמק
 הם מרגלית. נגד בתביעה מלדון
 שיאסור ביניים צו גם ביקשו

 עד בתביעה לדון בית־הדין על
בעתירה. הדיון תום

 בין וברד זיכרוני טענו בעתירה
 הרבני בית־הדין ״אין כי השאר,
במכ הנשואין על להכריז מוסמך

שהם מכיוון רק לא כבטלים, סיקו

הנשו כלל לגבי משמעות להיות
 בגלל וגם כך, בשל האזרחיים. אים

 שייתכן הלכת מרחיקות ההשלכות
הממ עתיד לגבי להחלטה שיהיו
 היועץ־המישפטי־לממ־ ביקש שלה,
לה זמיר, יצחק הפרופסור שלה,

 מבקש בכך המישפטי. בדיון צד יותי
הקו האינטרסים על להגן זמיר

 בית־ הממשלה. של אליציוניים
 וה־ לבקשה נענה העליון המישפט

 חלק, לקחת הורשה יועץ־המישפטי
המישפטי. בדיון נציגו, באמצעות

 והשאלה הבעייה מורכבות בגלל
הה־ ממנה המתעוררת העקרונית

 וביקש הרבני, לבית־הדין לגרושין
 נישאו שבהם הנשואים כי לקבוע,

כ עליהם ולהכריז תקפים אינם
 חתמו, ומרגלית אברהם בטלים.

 הסכם על גם לנשואיהם, במקביל
 במיסגרת זכויותיהם את שמבטיח

 למיקרה פיצויים וקובע הנשואים,
 לבית־ בתביעה יופר. שההסכם

 ״לקבוע אברהם ביקש הרבני הדין
 הוא הצדדים בין שנחתם ההסכם כי

 מחייב ואינו מעיקרו ומבוטל בטל
 מנומקת זו בקשה הצדדים.״ את

 הנשו־ כדין ההסכם ש״דיו מכך
מ ומבוטל בטל הוא דהיינו אין,

ה בית־הדין שאם ברור עיקרו.״
אב של לתביעתו נענה היה רבני
 החובה מן נפטר הוא היה רהם,

למרגלית. מזונות לשלם
פרק וברד, זיכרוני עורכי-הדין

 מבית- ביקשו מרגלית, של ליטיה
 מלדון עצמו את לפסול הרבני הדין

 בשורה זאת ונימקו זו, בתביעה
 הרבנים אולם טיעונים. של ארוכה

 והחליטו הטיעונים את קיבלו לא
 השניים .בתיק. לדון כשרים שהם

הגישו וק..הם0סוף־פ בכך ראו לא

 מכיוון גם אלא בחוץ־לארץ, נערכו
 על־ חיובי באופן מקובלים שהם

 הציבורי הסדר המדינה, חוקי ידי
 בית־הדין ואין יחד, גם והתבונה

 להם.״ בניגוד לפסוק רשאי
 בעתירה הטענות שעיקר למרות

 בית־ כלפי מופנות מרגלית של
 יש בעלה, כנגד ולא הרבני הדין

 כך תידחה, שהעתירה עניין לבעל
להמ תובל בבית־הדין שתביעתו

ש תשובה בתצהיר ולהידון. שיך
ה לבית־המישפט אברהם הגיש

 עורך־ פרקליטו, באמצעות עליון,
 כי הוכמן, טען הוכמן, מנחם הדין

מוס אינו העליון ״ביודהמישפט
 הרבני לבית־הדין להכתיב מך

לש עליו ועילות טיעונים איזה
 סמכותו במיסגרת לא, ואיזה מוע
 עו־ גירושין.״ בתביעת דונו בעת

 ״בית- כי גם, טען הוכמן רך־הדין
ב ולפסוק לדון יכול הרבני הדין

 על־פי זוג בני בין גירושין בעיות
בפ המושמעים ועילה טיעון כל
 לדין.״ בהתאם הינם ואשר ניו

 בנשואי־ אומנם עוסקת העתירה
עשויה שתפול להחלטה אך מכסיקו,

 העליוניים, השופטים שלושת ליטו
 ודויד ברק אהרון לנדאו, משה

 את להעביר בעתירה, שדנו בכור,
שופ שבעה של צוות לידי הדיון
 המישפטית ההיסטוריה בכל טים.
 מיקרה רק זכור ישראל מדינת של

העל בית־המישפט ישב שבו אחד
 בפרשת זה היה כזה. בהרכב יון

השא שהתעוררה בעת שליט, בני
יהודי. מיהו לה

ם שראלי ; ל בוזו׳ י
\ *- הם ה1/0

 אלף צ50 חיים האם
̂ מישראל ידרדיס

? לוס־אגג׳לס כאיזדר
 חיים ישראליים יורדים כמה

? בארצות־הברית כעת
 של בעלון כלולה חדשה הערכה

 ז תוכנית־רדיו שהפיצה יחסי־ציבור,
 ב־ שמישרדה חדשה, ישראלית

בקאליפורניה. בוורלי־הילס
 במישפט־הפתיחה העלון, טוען

 במאי, 5ה־ השני, ״ביום שלו:
ה הישראלים מיליון רבע יוכלו
 ארצות- (של המערבי בחוף חיים

י הבית...״ קול את לשמוע הברית)
להו יש זו, הערכה נכונה אם

יש של דומה מיספר כך על סיף
 — ״המיזרחי בחוף החיים ראלים

 פירוש הסמוכות. והערים ניו-יורק
ישר יורדים מיליון כחצי הדבר:
 האוכלוסיה מכל כשישית — אליים

מדינת־ישראל. של היהודית
 תשודר התוכנית רוחני. בית

 — וחצי שעה במשך יום בכל
 9 ומשעה בערב, 8 עד 7 משעה

 לשם מנצלת היא בערב. 9.30 עד
 50 של עוצמה בעלת תחנה כך

ואט. אלף
 מבעלי אחד אלון, אבי מתגאה
 בארץ בעסקיו שהסתבר התוכנית,

 ביל- זה ״לא : )2225 הזה (העולם
מיל לרבע דרוש שירות שזהו בד
 דוברי־העברית, הישראלים יון

הרו היהודים, למיליוני גם אלא
 ביתם את ובישראל בירושלים אים

הרוחני.״״

2227 הזה העולם44


