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הגר״ את ,,ואהבת
 של בצלוחית סערה הוא העניו ל ך.
■ ^ כש חרל״ם, הרב השבוע סען מים,״ //

להסביר הזה העולם כתב על־ידי נתבקש

ם פכי ף* שיי ד חו  גבה־קומה צעיר נכנס כ
 חרל״ם זבולון חיים הרב של למשרדו /

 ביקש המזכיר, אל פנה הוא בראשון־לציון.
 שאל צריך?״ אתה ״מה הרב. את לראות

ה הסביר רווקות,״ ״תעודת המזכיר. אותו
 הבקשה בקרוב.״ להתחתן ״ברצוני צעיר!

 המזכיר רגיל. רשמי מתהליך כחלק נראתה
הרב. אל הכניסו

 הצעיר הרב. שאל היין?״ שמך ״ר,מ...
 הבקשה טופס פרטי שאר היין. זאב אישר:
 24 ברלין, יליד ,26 בן שהוא העידו שהגיש

חשמלאי. ראשון־לציון, תושב בארץ, שנים
 * בבקשה, צויין שלא אחד פרט היה אך
 היתר, זאב של אמו לרב. ידוע שהיה פרט

 30 לפני היהודית לדת עברה היא גיורת.
נשואיה. לפני בגרמניה, שנה,

 הרב, פסק גויה,״ אמך לי שידוע כמה ״עד
 תוכל אם אלא גמור, גוי אתה הדין ״לפי

 יהודיה.״ שאמך להוכיח
הת אמי ״הרי זאב, הזדעזע גוי?״ ״אני
 ואחי נמולתי אבי מסורתי, הוא ביתנו גיירה,
 השחרור!״ במלחמת נפל הבכור

ה את לראות דרש הרב עזר, לא מאומה
האם. התגיירה לפיהם מסמכים

★ ★ ★

ה ב מ ר ח ה ש כ ש

ב ץ ר א ה. חז ת כי בקר נשבר משהו ה
 בתחילה לעשות. מה ידע לא הוא בו. י

 המשפילה. השיחה על בבית לספר התבייש
כמח־ העובד לאביו, צרתו את שגילה לאחר

ש ההגנה, חללי 11 גופות שנים 10 לפני
בראשון־לציון. המם לבית גן־יבנה, ליד נפלו

★ ★ ★
מחדש ?התגייר צריף

ה האשד, היתד, מזאב נרגשת פחות א
 הסופר של בתו סביב, לאה מיועדת,

ה בעלת החיננית, הצעירה טביב. מרדכי
 אהבה השחורות, והעינים האציליים פנים
 זאב. היה הוא בשבילה ליבה. בכל זאב את
גיורת. בן הוא אם היה איכפת לא לד,

 העיר רבני לתל־אכיב. עברה "המלחמה
 לא הם פחות. לא כמחמירים התגלו הגדולה
 רות של הגיור בתעודת להכיר הסכימו

 הרב על־ידי חתומה שהיתר, מאחר היין,
 גיור לדעתם, רפורמי. רב שהיה מברלין, וייל

 גיור. איננו זה רב על־ידי הנעשה
 אונטרמן, יהודה איסר לרב היה איכפת לא ״

 זוגות שעשרות תל־אביב, של הראשי רבה
 הפופולרי, הברלינאי הרב בעזרת שנישאו
עצ את למצוא עלולים בארץ, כיום ונמצאים

לממ ייהפכו בניהם וכי ביש, במצב מם
ישראל. במדינת שניה ממדרגה ולאזרחים זרים
 ברבנות טביב מרדכי של התערבותו גם

 שהגבר פסקו הרבנים הועילה. לא בתל־אביב
 בעבר הוכר בחיל־הים, שירת בארץ, שגדל

ל שהתחתן שעה כיהודי, הרבנות ידי על
 טבילה טכס לעבור חייב והתגרש, ראשונה

 לו ותינתן יהודי ייחשב אז ורק — וגיור
לאשה. ישראל בת לשאת זכות

 של בתו לאה, להתחתן. זכותם על נלחחו היין וזאב לאהשזיצח הזוג
 וחברת למוסיקה אקדמיה בוגרת טביב, מרדכי התימני הסופר

ביהדותו. פיקפקה שהרבנות המוסיקאי, החשמלאי עם בנשואיה אושרה את מצאה לשעבר, קיבוץ

אונסרמן. הרב בעיני חן מצא לא בברלין
 בתוך היין, רות של הדתי מעמדה עירעור

 תוצאות כמה אחריו גרר ישראל, בני קהילת
ה נוראות.  עלול היד, כיהודי, שנקבר מ
 ה־ מנוחתו ממקום מוצא להיות פתאום

 עצמה היא היתר, שם, נשאר אילו אחרונה.
לידו. בחלקה להיקבר זכותה את מאבדת

 לטיפול נלקחה והיא התרופפו, עצביה
בבית־חולים.

★ ★ ★ המואביה ורות היין רות
ה ע ש  ב• שכבה 51ה־ בת היין שרות ■•

בי לפעולה. בעלה יצא בית־החולים, ,4

בנה. ליד להיקבר לה תאפשר רות,
 בשלום. מקומו על הכל בא לכאורה

ל היפה אשתו עם נכנם התחתן, זאב
 לחו־ עתה להתמסר יכלו הזוג בני דירתו,
המי מכל מוסיקה שלהם, המשותפת בבות

 לעסוק בג׳אז, וכלה בביטהובן החל נים׳
זמרה. בלימודי הערב בשעות
 לתל־ ,במקרר זאב נקלע שבועיים לפני
 יבנה, שברחוב הרבנות למשרדי נכנס אביב,
 שלו. הגיור תעודת את המזכיר מן ביקש

 מאוד רחוק עדיין היה שהענין הסתבר ואז
אונטרמן. לרב אותו הפנה המזכיר מסיומו.
 הרעש אחרי תעודה שום תקבל לא ״אצלי

 הרב לו אמר קטן!״ מענין עשית שאתה
 הבוקר עתוני את מחיקו והוציא הנזעם,

 בעמודיהם הפרשה מן חלק הזכירו אשד
 ש־ לך להזכיר רוצה עוד ״אני הפנימיים.

 עשינו רק אנחנו עדיין! חוקי איננו גיורך
 בברית־ שנכנסת מאחר הדין, לפי טובה! לך

וי אבל מדמך, להקיז עלינו היה מילה,
זה.״ על תרנו

 סבר הנורא, החוק מגילוי שנדהם זאב,
 טובות על ויתר הוא מספיק. הוקז שדמו

 לקבל מבלי בכעס, החדר מן יצא נוספות,
 בכל יכולה זה, במצב הגיור. תעודת את

הת תוך כגוי, עליו להכריז הרבנות רגע
 כלל. התנצלות ללא או הטעות על נצלות

 היא הגיור טכס את המאשר היחידי המסמך
נת בה טביב, מרדכי בידי הנמצאת ההזמנה

 במקווה. הרחצה בשעת עד להיות בקש
ה הרב דברי הדהדו עוד זאב של באזניו

 לבן- אפילו לפנות יכול ״אתה אחרונים:
לך!״ יעזור לא זד, גוריון,

ו
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 מועמד ולשעבר ביג׳י, בימי סג׳רה של רבה חרל׳־פ, זבולון חייט
המלך. דויד משפחת נצר שהוא טוען חרל״פ הראשי. חרב לכס

 בתקרה התנחם לבירה, בבית־ד,חרושת סנאי
קטנה. מאי״נעימות יותר איננה הפרשה שכל

 הרב. בלשכת בעצמו האב הופיע למחרת
 גיורה את שאישרו מסמכים, אתו הביא הוא
מוע שנת כולל ישראל׳ דיני לפי אשתו של

 רבניות, שתי בנוכחות במקור, טבילה מדות,
היהדות. מצודת ולימוד

ש למסמכים להאמין חייב אינני ״מצטער,
 הגיורים של אישורם את מחייב החוק הבאת,
 מוסמך בית־דין על־ידי בחוץ־לארץ שנעשו
חרל״ם. לו הסביר בארץ,״

 חרל״פ. בבית שנית זאב הופיע יום כעבור
 את קיבל ממושכים, ויכוחים לאחר הפעם,
 התנוססה התעודד, על אך החזקות. תעודת
 ה־ של ליהדותו ״בקשר המעליבה: ההערה

 ברבנות הדבר את לבדוק יש ספק. קיים נ״ל,
בתל־אביב.״

הש עצמו שהוא רגע שכח הנכבר הרב
 הוא זאב. של הבר־מצוזה בחגיגת תתף
שחיבאו בשעה אחיו את שד,ספיד גם שכח

במקווה מביזה
 להת־■ רצה הוא להיכנןן. נאלץ אב *
הלך הוא שקנה. לדירה ולהיכנס חתן |

למקוזה.
 ״כל חזה: העולם לכתב זאב השבוע סיפר

הובל כלום. לי אמר לא מגוחך, היה הטכס
ב במים, פעמים שלוש טבלתי למקווה, תי

 אבי ובנוכחות רבנים שלושה של נוכחותם
 שהטבילה הוא זוכר שאני מד, כל אשתי.
 עיני לנגד ושהחזיקו בלתי־נעימה, מיתה

נד עליהן ארמיות מלים מלא קרטון לוח
 טבילה.״ כדי תוך לחזור רשתי

ה אך כשר. .יהודי המקווה מן יצא זאב
 העמידה הרבנות לחץ תחת שעבר טבילה

 עמה, את שעזבה אחרי נורא. במצב אמו את
 בניה את חינכה בארץ, שנה שלושים חיה

לתקו במלחמה בכורה את ושיכלה כיהודים
ה על־ידי הוכרזה היא ישראל, מדינת מת

אותת שגייר שהרב משום כגויה, רבנות

ב משרדי'הממשלה כל את הפציץ סודיות
 יצחק הראשי הרב אל סנה הוא מכתבים.

 הממשלה, ראש המדמה, נשיא אל הרצוג,
 עירית ראש ואל המשפטים שר הדתות, שר

לוין. חנה דאשון־לציון,
 בלבד. מקומות משני תשובה קיבל הוא
מכ קבלת את אישר הממשלה ראש משרד
 למקום אליו שלח הרצוג הרב ואילו תבו,

 הרב הענין. לבירור אישי שליח עבודתו
 אל פנה הוא בבירור! הסתפק לא הרצוג

המקרה. על הסבר ביקש בתל־אביב, הרבנות
 רבה היה הראשי הרב של פניתו למרות

 היין רות אם בדעתו: איתן תל־אביב של
 ב־ לטבול עליה כיהודיה, להיחשב רוצה

 היתה המואביה רות מחדש. להתגייר מקוזה,
במדינה. סדר יש היום אחת, רק

 אוד חרב לבסוף נאלץ ימים כמה לפני
 בכתב הבטיח הרצוג הרב להיכנע. טרמן

של בגיורד, תכיר שהרבנות היין למשפחת

ה את בתוקף הכחיש הוא הפרשה. את
לד היין. משפחת בני נגדו שהטיחו אשמות

 מאחר אחרת, אפשרות לו היתה לא בריו,
 בגיור להכיר עליו אוסרות הרבנות ותקנות
בחוץ־לארץ. שנעשה
 הבר־מצוה בטכס נוכח שהיה אישר הוא

 מנין אירגן בו היום את והזכיר זאב, של
 בראשון־לציון העם בית במת על אתו ועלה

 של אחיו ביניהם החללים, את להספיד כדי
 ספק שיש כלל ידעתי לא אז ״אך זאב.

התנצל. היין,״ זאב של ביהדותו
 ואהבת ככתוב לגרים לעזור מצווים ״אנו

 את למצוא צריכה הבעיר, אבל הגר! את
כ לי, הרבנות. של החלטה על־ידי פתרונה

 בענינים להחליט סמכות אין מקומי, רב
סיים. כאלה,״

 הפרשה. על אחרת דעה היתד, היין לרות
 הרב. על במקום הציבור כל זעם לדבריה

המבישה. להחלטה התנגדו הדתיים אפילו
 כך אתי להתנהג החוצפה להם יש ״איך

הזאת?״ המדינה בשביל בן שאיבדתי אחרי
 הנישואים שלפני הימים היו לאה, עבוד

מח את שבילתה הצעירה ארוך. אחד סיוט
 כמה לעצמה תיארה לא בקיבוץ ימיה צית

 במדינה הנישואים, להיות עלולים מסובכים
הפרט. בחיי ימי־הביניים חוקי שולטים בד,


