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הרפורמים
)17 מעמוד (המשך
 דויד ילדיה, שני של רצונם בגלל ארה״ב.

 לפני ארצה עלתה ,9ה־ בן ויהושע 13ה־ בן
 בדירה גרה היא כרגע חודשים, שלושה
 ן7ברודצ בבית הסוכנות ידי על לה שניתנה

ברמת־אביב,
 את העולם. ארצות ברוב ביקרה חנה

 באוניברסיטת השלימה האקדמיים לימודיה
 של כמתורגמנית שימשה בפריז, סורבון
ב היא מצאה מה בספרד. פרנקו גנראל
הרפורמית? קהילה

היפ סינגר, הרב בקליפורניה, שלי ״הרב
 דתי, מבית עצמי אני זמר. לרב אותי נה

 בגלל מיושנות, לי נראות הורי דיעות אבל
 בצורה והמדינה הדת את לשלב רצוני

זו.״ לקהילה עברתי לי, שנראית מודרנית
̂ך ^י ־׳

 שרגא בצנלסון, הזוג ובני י?ןקכ זרא
 אלפי ושאר גאולה, הזוג בני הר־גיל, (נ

 אזרחי הינם בישראל, הרפורמיים היהודים
האורתו הזרם בדתם. המדובר כאשר ב׳ סיג

ב ישראל עם בקרב מיעוט המהווה דוכסי׳
 ב־ שומר ישראל, במדינת רוב אך תפוצות

 הרפורמיים את רודף כאן, שלטונו על קנאות
 אלה היו האירוניה, למרבית חורמה. עד

 ב־ ,שלחמו האורתודוכסיים הרבנים דווקא
 אך מהמדינה. הדת הפרדת למען גולה,
 הפכו — בישראל כוח לעמדת הגיעו כאשר

הש ההפרדה, ביטול של נלהבים חסידים
 מתנגדיהם. ורדיפת החוק בכוח הדת לטת

★ ★ ★
ה רב ף* ש מר, מ  אשתו וגם הוא שגם ז

 פירסומת לדוגמני יותר דומים אילנה | 1
 רב של המקובלת לדמות מאשר יפי־תואר

מספר: ורבנית,
 מראש־הממשלה קיבלתי ארצה, ״כשבאתי

 בו הבא, ברוך מכתב בן־גוריון, דויד דאז,
 לחדש המסוגל יהודי בי רואה שהוא כתב
הקיי שהיהדות מאחר ביהדות, העניין את
נת ברכה מכתב ומאובנת.״ חנוטה היא מת

ז״ל. שרת ממשה גם קבל
 שביעות־רצונו את הביע ראש־הממשלה

 שטח לזמר היקצה הוא נוספת. בדרך גם
הת אך עליה. קהילתו הקמת לשם ברמת־גן

 את גם לנצח מסוגלים הדתיים כי ברר
 עיריית ראש הפר בלחצם, ראש־הממשלה.

הב את ז״ל, קריניצי אברהם דאז, רמת־גן
רש לרפורמים נתן לא ראש־הממשלה, טחת

היכלם. את להקים יון
★ ★ ★

ר רב ^ מ  בית־המידרש בוגר ,38ה־ בן ז
 שבאר- בסינסינאטי רפורמיים לרבנים | (

 היהדות במדעי בי.אי. בעל צות־הברית,
 לא בילטמור, קהילת של לשעבר ורבה
 העביר ברירה, בלית כזה. ליחס רגיל היה
 אחד של הפרטי לביתו קהילתו פעילות את

ב כפקיד שעבד כובש, ישעיהו החברים,
רמת־גן. עיריית
 מנגנון חדלו. לא הדתיים רדיפות אולם

 את להפסיק כובש על לחץ הפעיל העירייה
 מהעבודה. סילוק באיום — בביתו התפילות

 את סילק הדתי, המכבש ללחץ נכנע כובש
מביתו. הקהילה

* ★ ★ ★
ר ^ ח קו א ד בו  מרמת־גן, הרפורמים ש
 בהסתערותם המזרחי חוגי המשיכו /

 לשם תל־אביב, החדש, במקומם גם עליהם
שביק האולמות בעלי .1965 בינואר עברו

ל עקרונית הסכימו לשכור הרפורמים שו
 הם מה. עבור להם שנודע עד — השכירם
 מתגובת פוחדים הם כי מפורשות הצהירו
 אישור בהסרת שתתבטא הראשית, הרבנות

 האמיצים חופות. לערוך וסירוב הכשרות
 ביתם את שהעמידו בני־ברית, היו היחידים
 פעל לבסוף אך הנרדפים. הרפורמים לרשות

סולקו. והם שם, גם הדתיים של לחצם
★ ★ ★ י  היהדות הצליחה הרדיפות, מרות
 בישראל, ראש־חץ לכבוש הרפורמית /

 ההיב־ הוקם בירושלים בה. מתבססת החלה
ואר המיקרא לחקר מוסד קולג/ יוניון רו

 על תיכון בית־ספר הוקם בחיפה כיאולוגיה.
 הרב של קדם לקהלת נוסף בק. ליאו שם

 בית לעצמה למצוא לבסוף שהצליחה זמר,
 רפורמי מרכז בירושלים קם בתל־אביב,

 הרב של בראשותו הראל, בית־הכנסת סביב
כהו שנות בעשרים גייר זאודי זאווי. אנדרי

 שמתוכם איש, 500מ־ למעלה בצרפת נתו
לישראל. כשלושים עלו

* *
ח ך* ר ת, הי פ ס  הרב של חדש, אור נו
 ואחרת בחיפה, קיימת סמואלס, ראובן 1/

 הרב של וענווה אמת קהילת — ברמת־גן
 כפר־ ,ונתניה בנהריה גם בן־חורץ. טוביה

קהי קמו ונצרת־עלית, רמת־אביב שמריהו,
 הקימה הרפורמית היהדות רפורמיות. לות

 ארצי וועד כגון ארציים מוסדות גם לעצמה
 מיוחדת לב תשומת כולל. נשים ואירגון

בנוער. לטיפול הרפורמים פעילי מקדישים
הרפורמים הצליחו שבגללן הסיבות אחת

 הרב כוחם היא בישראל, גשר ראש להקים
בר נוספות מדינות 18וב־ בארצות־הברית,

 תרומותיהם, שבלי והעובדה העולם, חבי
 כך משום מהר. מתמוטטת המגבית היתר,

רדי את לתרגם מעיזים בארץ הדתיים אין
 בהפעלת מסתפקים ,החוק, ללשון פותיהם

הקלעים. מאחורי לחץ
★ ★ ★  ב- הרפורמים נרדפים כעצם רוע

כזה? אף בחרון ישראל [*ן
 המונופול על מהווים שהם לאיום נוסף

 בישראל הדת עסקי כל ועל האורתודוכסי
 כבדים, מליונים של בהיקף עסקים —

לאל ומשכורות מישרות חלוקת המאפשרים
 כן מאבק גם כאן קיים — שלומם אנשי פי

 האורתודוכסים שונות. אמונות שתי בין
 החיים התפתחות את להכניע שיש מאמינים

 שיש מאמינים הרפורמים הקפואה. לדת
אח — המודרניים לחיים הדת את להתאים

 משום ממנה. ההמונים את מרחיקים רק רת
 ואחרי ושמחה, חיים מלאי טקסיהם כך

שיח־לוחמים. את לקרוא יכולים הם התפילה

ם ת לי ד ב ה ל־ הרפורמים בין ה
 מגן, יוסף בהצלחה ניסח אורתודוכסים

 הוועידה בעת התל־אביבית, קדם מקהילת
 .1969 בינואר שנערכה השנייה הארצית

מגן: אז קבע
 אנו שאין ועדה, עם קבל להכריז עלינו
 רק הוא שיהודי ההלכתי, בחוק מכירים

דידנו, לגבי יהודי, יהודיה. היא שאמו זה

במדינה
הספר

 גית־שאן:
 ערביות קאטיושות

יהודי וטימטום
מהעיתו במידע הניזון הישראלי, האזרח

 להם מאמין ישראל, ושידורי היומית נות
 בית־שאן. בפרשת גם להאמין המשיך עדיין,

 מקאטיושות האומללה העיירה סבלה אם
 לטיפול הקורבנות זכו לפחות המחבלים,

 שבתיהן משפחות האזרח: התנחם מיידי,
 אחרות, לדירות במהירות הועברו נפגעו

 הנזק סדירה, בצורה ללמוד המשיכו הילדים
למינימום. צומצם המחבלים שעשו
 האמת. מן יותר רחוק דבר היה לא

 האמת את כרחוב. ישנים ילדים
הפגו בעיירה שסייר הזה העולם כתב גילה
 נשארו שנפגעו שמשפחות היתד, האמת עה.
 עם ברחוב, גג, קורת ללא טיפול, ללא

 איכפת היה שלאיש בלי רכים, תינוקות
 לממדים השערוריה הגיעה כאשר רק מהן.
במהי השתלט צה״ל, התערב נסבלים, בלתי
 הזרימו חיילים המצב, על וביעילות רות

 ילד ליטפו עזרה, הגישו מזון, משאיות
חבילות. סחבו לחיו, על בוכה

־1*
ככית־שאן הרוס בית

איכפת לא אחד לאף — כלבים כמו

 אם הוא, יהודי מהוריו שאחד אדם הוא
 כן הוא ואם אחרת, לדת משתייך אינו

האור ההלכה לפי ליהדות. להשתייך ברצונו
 המדינה, על הכפויה הרשמית, תודוקסית

 מוסלמי ושהוא יהודיה, שאמו הפתח, איש
 הוא ״יהודי״, הינו אביו, ודת דתו לפי

השבות. חוק פי על לישראל לעלות יכול
 ובתוקף מלא בפה להכריז, גם עלינו

 נישואי באיסור מכירים אנו אין כי רב,
החלי בחוקי מכירים אנו אין וגרושה; כהן
 שיגרש הבעל על לכפות אי־אפשר ואם צה;
 להישאר האשה על לגזור אסור אשתו, את

 לגלות אי־אפשר ואם בודדה. ועד לעולם
 אשתו את להשאיר אסור הנעלם, הבעל את

 להכריז צריכה הרבנות עגינות. של במצב
 לשחרר הנשואין, ביטול על אלה במקרים

 לעולמים. ועגינות כפויה מבדידות נשים
★ ★ ★

 במאבק הרפורמים, של מצבם רגע <■*
 יחידת כשל בדיוק הינד הדתיים, עם ^

 בארץ חוף קטע על שהשתלטה קומנדו
 מרשים לא קשות: מופגזים הם אוייב.

ס אינם גיוריהם זוגות, לחתן לרבניהם  מו
 שהם למרות — בארץ נעשים כשהם רים

בחו״ל. נערכים הם כאשר מוכרים
 של רוחם את המעודדת העובדה אולם

 המשיכה כוח -היא מכל יותר הרפורמים
מתדפ יום ״יום בני־הנוער: בקרב שלהם

וחיי סטודנטים צעירים, חבר׳ה אצלנו קים
 בנדה מרקו אומר להצטרף״, שמבקשים לים,

 ורכז העבודה בשעות בנק פקיד ,23ד,־ בן
אחריהן. םדק קהילת של הנוער
 הרב של לאופטימיותו הסיבה גם זוהי

 האור״ מרבית יעברו הזמן ״במשך זמר:
 הוא אומר הרפורמית,״ לקהילה תודוכסים

 ניתן כרגע המציאות שנוכח עזה, באמונה
 תהיה יקרה, זה ״וכאשר ממנה. להתפעל רק
דתית.״ כפייה ללא מדינה בישראל, פה, לנו

 של הכתב האזין בעיר, סיורו כדי תוך
 שבישרה החדשות למהדורת הזה העולם

שפיר. הכל בבית־שאן כי
 לופו היה זה לתיאור הסכים שלא אחד
 שאול בנו בית־שאן. ובוני ממייסדי זגלמן,

הרא הילד היה בצה״ל, עתה המשרת ),21(
 זגלמן משפחת דירת בבית־שאן. שנולד שון

האחרו הקאטיושות מהפגזות באחת נהרסה
 אחד ״לאף נוספות. דירות עם יחד נות,

הורי עם ישנים שהילדים איכפת היה לא
 בלי השמיים, כיפת תחת ארוכים לילות הם

 באו לא ארוכים ימים עלובה. שמיכה
הוא. אומר לעזור.״ בגורלם, להתעניין

הת זגלמן לתינוק. חלב כוס בלי
 לששה, אם דוידי, לחנה השאר, בין כוון,

הרי על ילדיה, עם בבכי, ממררת שישבה
 ,12ה־ בת ציפורה חנה, של בתה ביתה. סות

 כוזיות עם בחיפה החולים לבית נלקחה
 הקאטיושות הפגזת בעיקבות בפניה, קשות

הקי כל הגג, נהרס, הבית ״כל האחרונה.
 כלום, בלי ״נשארנו חנה. מספרת רות,״

 תחת היינו יומיים שלבשנו. הבגדים עם רק
 לא אחד אף שמיכות. בלי השמיים כיפת

 לתינוקת אוכל לתת לי יש אם לשאול בא
ליל חולצה לי יש אם וחצי. שנתיים בת

 מויצ״ו, לא עובדות, מאמהות לא דים.
 איזה כלבים. אנחנו כאילו מקום. משום לא

 לי היה לא חלב כוס אפילו אלה. בני-אדם
לתינוקת.״ לתת

 זגלמן וסגורות. — ריקות דירות
 ה־ בן מורדי לישראל השאר, בין התכוון,

 נפגע שביתו הוא, גם ילדים לששה אב ,32
בב החבלה אחרי ״בחיפה, בהפגזה. קשה
 למשפחות,״ דאגה מייד העירייה שם, תים

 לבתי־ אותם ״פינו בזעף. מורדי מאשים
 כאן שאן. בבית אצלנו לא אבל מלון.
די־ עשרות כאן יש הפקרות. רק יש אצלנו

)23 בעמוד (המשך

)16(|113ח
 השויצרי הקרם
 להרחקת הנודע
 דפילן מיותר. שיער
 שורשי על פועל

 מחליש השיער,
 ולכן צמיחתם
 לזמן פעולתו

 מכל יותר ארוך
משחה.

]16ק113ה
 הקוסמטי הקרם

 העדין הריח בעל
 שיער להסרת
ת בדרך י נש  ה

 ללא פציעות, ללא
 בצורה כאב,

 ונעימה. היגיינית
 לך מותיר דפילן

 רך חלק עור
 כקטיפה.

גם והוכחי נסי


