
במקווה לטבור שסיוב הגיורת בן הצנחן של האישי סיבודו

ר הונף□ את ״ניצחתי
הג מבשלונותיח אחד אה כישראל הראשית הרבנות נחלה השבוע
 כד הגיורת כן שמל, יוחנן של לדרישתו להיכנע נאלצה היא דולים.
 יוחנן תעודת־הרווקות. את לקבל כדי כמקווה לטבול סירב אשר יקנעם,

 להעמיד ייאלץ לא טכילה, ללא להתחתן יורשה הצנחן־לשעבר, שמל,
להלן: מוכא העקשני מאכקו על המאלף סיפורו כמבחן. יהדותו את

שסר ׳!חגן סאת
 כיהודי, שנה 22 חייתי כיהודי, ולדתי *1

לפק עלול שמישהו חשבתי לא ומעולם ^
 חדשים, שלושה לפני ואז, ביהדותי. פק

גוי. שאני לפתע לי נודע
 הימים באחד פנה שאבי בזה התחיל הכל

 מגורינו, מקום ביקנעם, המקומי הרב אל
 תעודת־חוקות. לי להוציא ממנו וביקש

 .ידוע במיוחד. אדיב היה לא חרל״ם הרב
 ״אני השיב. התגייר,״ במשפחתך שמישהו לי

 מראשון־ חרל״ם זבולון חיים הרב של בנו
 לבן־גר לתת שאין הלכה פסק אבי לציון.
 לבנך לתת אוכל לא ולכן רווקות, תעודת

התעודה!״ את
 מה ידע לא הוא שבור. הביתה חזר אבי

ה החדשה את לאמי לספר פחד לעשות,
 שנה 30 לפני בברלין התגיירה אמי נוראה.
 הידיעה 1 יהדותה בגלל במולדתה וסבלה

 היתה לגרמניה, נחשבת היא ישראל שבמדינת
אותה. להרוס עלולה

 את לאמי סיפרנו רבים היסוסים אחרי
 הרגיע הוא הרב. אל מיהרה והיא החדשה,

ב לרבנות מכתב לקחת לה והציע אותה
 ולאחר התגיירה אם יבדקו בו מקום חיפה,
 את לי להוציא יוכל בחיפה, הרבנות אישור

המבוקשת. התעודה
 היום למחרת ששי. ביום קרה העדן כל
 את ושמעה הכביש על שלי החברה הלכה
 רוטר. הדתית המועצה ראש עם משוחח הרב
 צעק הזה!״ האישור את לו אוציא לא ״אני

שיהיו!״ מה התוצאות ״שיהיו חרל״ם,
ל להיכנע יכולתי אפשרויות: כמה לי היו

 יכולתי גיור, טכס לעבור הרבנות דרישות
 אשתי. עם שם ולחיות לקיבוץ להיכנס גם
במלחמה- בחרתי ועקשן! יקה אני אך

* *
כרבנות הקידה

 נירה חברתי את לקחתי הראשון יום ך*
 אחרי בחיפה. לרבנות אתה והלכתי ^

 קרניאל. הרב אותנו קיבל ארוכה המתנה
 מצטער שהוא אמר העדן, את שמע הוא
אחרי לחזור אותנו וביקש אי־הנעימות על

ההורים. עם י,צהרים,
 מצאנו הרב בחדר ההורים. עם הופענו

 ״הרב פינטליק. הרב זה היה נוסף. אדם
 קרניאל. הרב לנו הסביר מברלין,״ סינטליק

 על אמך הצהרת את לבדוק יוכל ״הוא
יהדותה.״
 חקר אותך?״ שגייר הרב גר רחוב ״באיזה

לו. ענתה היא אמא. את הברלינאי הרב
 להרגיז המשיך יודעת?״ את כשרות ״דיני

ש ככל לו ענתה אמי בשאלותיו. אותה

 בבכי. פרצה משם וכשיצאנו — יכלה
 לי הודיע תשובה,״ לקבל 10ב־ מחר ״תבוא

בצאתנו. קרניאל הרב
 לחדר אותי כשהכניסו למחרת• באתי

הו חמור בקול רבנים. שלושה בו ראיתי
 בהצהרת ספק ״הטלנו קרניאל: הרב לי דיע

 אורתודוכסי. לא רב אצל התגיירה היא אמך.
 לטבול עליך כיהודי, להיחשב רוצה אתה אם

במקווה!״
 נראתה לראשונה בצחוק. ופרצתי כמעט

 יותר מאוחר אך כמגוחכת. הדרישה לי
לט אסכים אם שבדבר. הסכנה על עמדתי

 גויה. היא שאמי בכך מודה אני הרי בול,
באדיבות. סירבתי

 אחד ניסה ביהדותך,* ספק מטילים ״איננו
 להרגיע רוצים אנו ״אך לי, להסביר הרבנים

 לחקור התחילו זאת לאחר מצפוננו.״ את
 בבית־כנסת מבקר שבת, שומר אני אם אותי
 שאינני להם הסברתי הפסח. דיני הם ומה
 שאוכל כדי אדוק להיות חייב אינני ואף דתי

להתחתן.
★ ★ ★

מתערב כדגוריוו
 עצמך על לקבל מוכן אתח אם ך*
 אותי. שאלו מהיום?״ מצודת קיום |

 מוכן, שאתה ״תגיד מסרב• שאני הודעתי
 ההבטחה!״ את לקיים עומד אינך אם אפילו
 אמרתי רבותי,״ ״תראו מהם. אחד בי הפציר
 משקרים אתם אם לי איכפת ״לא בכעס,

אשקר!״ לא אני לעצמכם,
 בכעס. בי הביטו הם נפגעו. שהם ראיתי

 במקווה תטבול מצרת, לקיים מוכן אינך ״אם
 ליהודי.״ בזה ותהיה חרל״ם הרב בנוכחות

 החדר. מן ויצאתי להוסיף מה לי היה לא
 וכתבתי נירה עם ישבתי הלילה באותו עוד

לשר־הבטחון. מכתב
 ה־ שר ״כבוד המכתב: לשון היתד, זו

יה את להוכיח נדרשתי לא מדוע בטחון*
 גיירו לא מדוע לקרב, שיצאתי לפני דותי
 מניתי לצנחנים?״ שהתגייסתי לפני אותי

 סיפרתי השתתפתי׳ בהם הקרבות כל את
התערבותו. את וביקשתי תולדותי את לו

 את עשה לשר־הבטחון שהמכתב נראה
 הרב מידי קיבלתי שבועיים כעבור כי שלו,

ל וחברתי אמי עם לנסוע הזמנה חרל״פ
ב בירושלים. הראשיים הרבנים עם שיחה
 היא השר! תשובת גם הגיעה הזמן אותו

 ״קראתי לי: כתב בן־גוריון אותי. הדהימה
 יודע אינני פנים. ובבושת בצער מכתבך את

 הקיים החוקי במצב לך לעזור אוכל כיצד
ל ואפנה שאוכל מה אעשה בישראל. כיום

המכתב. לשון זו בעניינך.״ הראשית רבנות
★ ★ ★ ?שרת געדכה אמי

 יפה. אותנו קיבל הרצוג הראשי רב ך*
ש ן הוג  שכל אמר והוא בחדרו תה לנו |

 ינסה ושהוא לקרות צריך היה לא העניו
זאת. יעשה שבאמת קיוויתי להסדירו.

 שהענין לי גילה השיחה המשך אולם
 שאין לנו הודיע הוא הסדר. מכלל רחוק
 והזמין בפרשה, לבדו להחלים יכול הוא

 שעה חצי כעבור ניסים. הרב את לחדר
 פחות היה הוא הספרדי. הראשי הרב הופיע
אדיב.

 חייה לפרטי אמי את חקר רבה בחריפות
 ״מה לד- נמאסה שהחקירה עד האינטימיים,

 נחה!״ ״אני לדעת. רצה בשבת?״ עושה את
 בפסח?״ עושה את ״ומה אמא. לו ענתה

 ״נחה ענתה: והיא פקעה אמא של סבלנותה
הרב!״ אדוני המרפסת, על

 בחוץ. לחכות נתבקשתי החקירה זמן כל
 לפתע שאל במקווה?״ יסבול שלא ״למה
 התנגדותי. את לו הסבירה נירה גסים. הרב
 לי וקרא הוא הבטיח אותו!״ אשכנע ״אני

פנימה.
 העולם!״ יהדות כל של רבה יושב ״כאן

 ״הוא נסים. הרב על והצביע הרצוג לי אמר
 !״במקווה סבול אישית, טובה ממך מבקש

 עניני לי להסביר התחיל עצמו נסים הרב
 סופו בדיוק. הבנתים שלא ודינים, חוקים

 ״טבול החוזרת: בבקשה לווה ההסבר של
בתוקף. סירבתי במקווה!״
ה במקום בים שתטבול מוכנים ״אנחנו

ש המזכירים שני עם לשם תגש מקווה,
 ״אתם חדשה. פשרה נסים הרב ניסה לנו,״

ישי שאלתי אותי?״ מלו אם לראות רוצים
זה!״ את להוכיח מוכן ״אני רות,

״תו הרצוג, הרב אותי הרגיע לא,״ ״לא,
ים.״ בבגד לטבול כל

 כיהודי, שנולדתי מחדש להם הסברתי
 את להעמיד מוכן ואיני בצנחנים, לחמתי
 משרתים ונוצרים דרוזים ״גם במבחן• יהדותי

 מד, שאין ראיתי נסים. הרב פסק בצה״ל!״
 ההטרדה על סליחתם את ביקשתי לעשות,
מהחדר. ויצאתי

★ ★ ★
עדים.״ תביא ,,כסדר,

 ה־ לשר נוסף מכתב כתכתי ערב ך*
 עם הפגישה את לו ותיארתי בטחון, ■4

 כפוף מי אותו שאלתי הראשיים. הרבנים
 לשר־ המדינה, פקיד שהוא הרב למי: בארץ

 רציתי לרבנות. הממשלה ראש או הבטחון,
 לקבלת עד חכיתי אך לעתונות מיד לפנות

 לפגוע רציתי לא הממשלה. ראש תשובת
 מטפל שהוא בשעה נפרדת, מלחמה ולנהל בו

בעניני.
 הרב מידי שוב קיבלתי שבועיים לפני
ה בית־הדין בפני להופיע הזמנה חרל״ם
 ואני נירה מחדש. בענין שידון רבני,

בתוקף. סירבנו
ש החליטו שהם לי היה נדמה לבסוף

שני מחר אתך תביא ״בסדר, אבוד. הקרב

התג פעולות במרבית השתתף הצנחנים, ליחידת התנדב (באמצע) יוחנןהצגתן
 בשעת נשאל לא סמל־ראשון, בדרגת בצה״ל מהשרות השתחרר מול,

אימונים. צניחת לפני לכתה, חבריו בחברת כאן נראה הוא לא. או גר הוא אם גיוסו
הת ,46 בת שסל, אליזבטהצק

כיהו חיתה בגרמניה, גיירה
האישיים. מנהגיה על ארוכות נחקרה דיה,

ס־ בן־הגיורת שמל, יוחנן 1
י ו  במזרע, העובד נגר יקנעם, 11 11 ו

טבילה. ללא תעודת־הרווקות לקבר התעקש

 פנוי, ושאתה רווק שאתה שיעידו עדים
 ערב אותו רווקות.״ תעודת לך נוציא ואנו

 לי נדמה היה מאושרים. ליקנעם חזרנו
שניצחתי.

 ושוחחנו בבית אבא עם ישבתי בערב
 בגרמניד- עליו שעבר מה כל על מחדש

 מהשמדה ניצל מומחה, בנין פועל שהוא אבי׳
 המלחמה זמן כל ישבה אמי למקצועו. הודות
לרחוב. לצאת ופחדה בבית

 ארצה, ד,עליה את בדמיוננו שיחזרנו שוב
 שרותי תקופת ואת ביקנעם ילדותי ימי את

 נירה, את והקשיבה. ישבה נירה בצבא.
 , פגשתי ביקנעם, בבית־הספר כמורה העובדת

 שלושה לפני החלטנו כאשר שנים. כמה לפני
 את לקבל לגדרה נסענו להתחתן, חדשים
כש באדם המאושר הייתי הוריה. הסכמת
לנשואינו. הסכימו נירה של הוריד,

★ ★ ★
הגצחון - הציגיות אחרי

מדי. מוקדמת היתד, שמחתנו ולס
 והבאתי לחיפה, למחרת באתי כאשר <>
 ומר מאיר בן מאיר המועצה ראש את אתי
 כעדים, המקומית, המועצה מזכיר עזר

 ו יוחנן, ״נו בחיוך. הרבנים פני את קיבלו
בתוקף. סירבתי לים?״ נוסעים

 שתי- אותם חקרו העדים׳ את הכניסו
 וביקשו טפסים על אותם החתימו וערב,
 ונפרדתי לעדים הודיתי לבד. להישאר ממני
 לעצמי תיארתי לא לחדר, כשנכנסתי מהם•

 ביותר הציניים המחזות לאחד עד שאהיה
הקצרים. חיי בימי שראיתי
 מזוקן. רב אותי שאל נוסעים?״ ״נו,

 רק הרב בזעם. עניתי נוסעים!״ לא ״לא,
 אנחנו מונית, ״תזמין למזכיר. קרא חייך,

ניסע!״
 על חזרתי ניסע!״ לא כספכם, על ״חבל

 המוזרה: ההצעה את הרב לי הציע ואז דברי.
 ניתן אנחנו אבל בים, תטבול תיסע, ״אתה

לטבול!״ נדרשת שלא בכתב אישור לך
 ״אני בצחוק. פרצתי השיא. היה כבר זה
 אחד. רב לי הציע למים!״ אתך להיכנס מוכן

 אסטטי מחזה על הצביעה לא הגוצה דמותו
סי שנטבול. בשעה לעיני שיתגלה במיוחד

 בפניה ואימתי אולי, המאה בפעם רבתי,
לעתונות.

 אפילו לעתונות, פנה ברק הצייר ״גם
 צחק לו,״ עזר לא וזה רעב שביתת שבת

 י לירו־ תיקך את נחזיר ״אם הרב. לעומתי
תשו שתקבל עד חדשים כמד, יקח זה שלים
בה!״

 והלכתי מלה הוספתי לא זמן, לי היה
משם.

מסי ראש־המועצה כינס בצהרים למחרת
 רעש, אמנם עורר הפרסום עתונאים. בת
 הברירה משהו. מזה שייצא ציפיתי לא אך

1 במצבי, לאדם שנשארה היחידה החוקית

__


