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הפנים משרד

עלי ידיה כלי לב
 בהם שהחזיקו יריה כלי בעלי לכל בזה מודיע הפנים משרד

 הוהלט כי שחלפו, בשנים רשיונותיהם חידשו ולא ברשיון
 חד באורח לאפשר לממשלה, המשפטי היועץ של דעתו על

 30( תש״מ כפיוון ט״ו ליום ועד )1080 במאי 1( תש״מ כאייר ט״ו מיום הרשיונות חידוש פעמי
משפטיים. צעדים גגדם שיינקטו מכדי בתקנות, שקבוע כפי האגרות תשלום תמורת ),1080 כמאי

 לכלי הרישוי פקיד אל לפנות כאמור יריה כלי בעלי על
 מיום יאוחר לא מגוריהם, למקום הקרוב הפנים במשרד ידיה
).1980 במאי 30( תש״מ בסיוון ט״ו
 — הנ״ל המועד לאחר ברישיון שלא ידיה בכלי שמחזיק מי כל

בחוק. הקבועים לעונשים צפוי

ם 3 עוד נותרו מי שיונן! לחידוש י ר
ולפיקוח לרישוי המחלקה

עמיחי איתן
מזיקים הדברת

 ן (ג׳וקים), תיקנים להדברת מומחים
 1 ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי

ורכושך. בריאותך על בשמירה
2272 ת.ד. ,18 מודיעין דח' דמת-גן,

 '481/75 טסק 21 מסי רש' 790114-5־6 טל.
059-30ו2אילת־ , 664015^ירושלים-

דת
דרך דא בדדו

 שדמות למען הוועד
 על שומר העם

הגזע טוהר
 שראש־המנד אחרי אחדים ימים

 בפאתוס הכריז בגין מנחם שלה
 שלמה יהודית קהילה הצלת על

 פתחו המצוקה״, מארצות ״באחת
 אחד מסוג בטיפול הדתיים החוגים
 ההודית. היהודית בקהילה לגמרי

הזרו אחת מנצחת המלאכה על
 הדתי, המודיעין של האפלות עות

העם. שלמות למען הוועד
 פלדי, יהודה הוועד, יושב־ראש

תי למען מחודש במסע־צלב פתח
 רק שיוכר באופן חוק־השבות, קון

 הנוכחי המנוף את כהלכה״. ״גיור
 העולים לו מספקים הישנה לתביעה
 בומ־ העיר עולי ובעיקר מהודו,

גדו יהודית קהילה יש שבה ביי,
היהו־ לקהילה מגייר. החזןלמדי. לה

כורג שר
מידע מסר מי

 מרבית ואת רב, אין בהודו דית
 עבורה פותר ההילכתיות הבעיות

 בבומביי. בית־הכנסת של ד,חזן
 הגיור, בבקשות מטפל גם חזן אותו

 מעורבים. זוגות מצד אליו המופנות
 מגיע מעורבים זוגות מאותם הלק

 אנשי שמודים כפי אך לישראל,
 אפשרות כל לנו ״אין הסוכנות,
 בלי הם אך מיספרם, את להעריך

העולים.״ מכלל מיעוט ספק
 לקהילה לדאוג תחת אולם

 רב, ללא הנמקה בהודו, היהודית
 שיפתור מתנדב, רב לה ולמצוא

 ההילכת־ הבעיות את ולתמיד אחת
 העם שלמות למען הוועד מגלה יות,

היהו הגזע לטוהר מופלגת קנאות
ה על מתמרמר פלדי יהודה די.

 שלפיו לדעתו, האבסורדי חוק,
יהו לעולים הזכויות כל ״מוקנות

 גויים של דורות לשלושה גם דים
 אחד יהודי מכוח ורק אך גמורים,

 לכל חיים שבק מזמן אשר ויחיד,
 קיומה על ידע לא אף ואולי הי,
 הוליד אבל ישראל, מדינת של

 בלתי-מגויי- מבת־זוג ובנות בנים
רת.״

 למען לוועד שהתברר אחרי
 הסוכנות פעולות כי העם, שלמות

 מיש־ עם מתואמות בהודו היהודית
בת הוועד ראשי פנו רד־הפנים,

בת בורג. יוסף לשר־הפנים לונה
 דרך על גם הוועד אנשי רמזו לונה

שלהם. האינפורמציה השגת  כי ״ביודעי כבוד. מעלת
 לליבו קרובה כהלכה גיור בעיית

בוועד ולחברי לי מאשר פחות לא

במדינה
 יהודה כותב העם,״ שלמות למען
 מתכבד ״הנני לשר־הפנים׳ פלדי

כבו למעלת להמציא בזאת להציג
ש המיסמכים, מן דוגמות שתי דו

 למיב- בדרדלא-דרך...״ אלי הגיעו
 להטיל הבאים מיסמכים צורפו תב

 .זוגות כמה של בכשרותם ספק
 חוק־ מכוח' מהודו שעלו נשואים
השבות.

 השיג שבה הדרך־לא־דרך, על
 ה״ את העם שלמות למען הוועד

 מרחיב פלדי יהודה אין מיסמכים,
ה למודיעין אין אם הדיבור. את

ה בהודו אינפורמציה מקורות דתי
 כושר־הבילוש ראוי הרי רחוקה,

להערצה. הוועד של
ה זרימת לשיטות עקיף רמז

 אנש הגזע, טוהר שומרי — ספות
העם. שלמות למען הוועד

מישפט
זארקטרה אדיפוס

■ !,בב־ת־הד הרבו
 בי אישות יחסי

 זיזדיהו הורים
 8דד יוצאי איגם

בביחרהמישפן
 אלימור והנפש, הגוף סטיות כל
בבית־הד׳ מתגלים ושיגעון, סכס

 בעלה כי טוענת אשה
אמו עם יחסים מקיים

ל״י אלף 25ב״ מזונות תביעת הגישה
על כעיתון ידיעה

הדימיון

הסוכ אנשי מספקים אינפורמציה
 ל- שכתבו תשובה במיכתב נות

מישרד־הפנים.
ה בדרך שנתגיירו הזוג, ״בני

 ל־ המצורפים במיסמכים מתוארת
נשו פלדי, יהודה מר של מיכתבו

לע זכאים כן ועל ליהודים אים
 ב־ נאמר חוק־השבות,״ מכוח לות

 מסוג ומיסמכים ״תעודות מיכתב.
 תמיד מועברים אלינו, המגיעים זה

 לשפוט לכם לאפשר כדי אליכם,
 נושא ואם בארץ מוכר הגיור אם

כיהודי.״ להירשם זכאי התעודד.
 והמיסמכים שהתעודות מסתבר

 ל- רק לא מגיעים ,.המפלילים״
נו־ לידיים גם אלא מישרד־הפנים,

מסופגים יחסים
עובד

 ונישואיה שאהבתם זוגות הרבני.
 ע מוותרים אינם גסיסה בשלבי
 לפגו להעליב, האחרונה הזכות

רעהו. את איש ולהעניש
 הר בית־הדין כי נדמה לפעמים

 מצבו! את שומע לגירושין בני
 בשבו האנושית. והחלאה הרפש

 בעיתו התפרסמו האחרונים עות
 כ הטוענת אשד, על ידיעות נות

 ע! מוזרים יחסים מקיים בעלה
 התפרסמ לכן קודם וחודש אמו,

 יח המקיימת אשה על דומה ידיעה
החורג. אביה עם כאלה סים

 הא הללו, הסיפורים נלקחו מאין
 שמז או במציאות בסים להם יש

 ממולו עורך־דין על־ידי הומצאו
שאי בוודאי כך גירושין? לענייני

אשתו) (עם שפירא שופט
קצר מעצר
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