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המפד״ל שרי היו — בממשלה כסאותיהס את להציל כדי
לקירקס היהודית ההלכה עקרונות את להפוך־ מוכנים

יו השבוע, הראשון ביום אירע זה כל
 לתת עמד העליון שבית־המשפט לפני מיים

הלן. של בעתירתה החלסתו את
 ידידתה הגיורת עם כהן נעמי הרבנית

 לקיבוץ השכן סעד, הדתי לקיבוץ נסעו
 קיבוץ חבר השתיים מצאו שם נח״ל־עוז.

 בעלה זיידמן, בנימין של ידידו שהוא דתי
לנח״ל־עוז. מיהרו השלושה הלן. של

 הלן את לשכנע ניסה מסעד המתודך
 לא אז עד הנשים. שתי את לפגוש זיידמן

 לדבר כדי איש לראות זיידמן הלן הסכימה
 של רב זמן אחרי אבל בפרשתה. עימו

 את לפגוש והלן בנימין הסכימו שיכנוע
מירושלים. הנשים שתי

שבא הממווד★ ★ ★

 נמשכה הנשים שלוש כין שיחה
 לא הירושלמיות בלבד. דקות עשר ! |

 בה לחזור זיידמן הלן את לשכנע הצליחו
 מאוכזבות ההלכה. לפי לגיור ולהסכים

 על ליבו אל לדבר פנו הן מסרבנותה
 שעות שלוש נמשכה עימו השיחה הבעל.

__________________________תמימות.

הב וזו משרד־הפנים, של הכללי המנהל
 הלן תסכים אם כי ולבעלה להלן טיחה
 בשיחה במהירות. יבוצע הוא נוסף, לגיור

 סוכם לא בבוקר, ראשון ביום שנערכה זו,
 איבנר יהודית עם להיפגש רק הוסכם דבר.

ב משרד־הפנים בלשכת בבוקר למחרת
אשדוד.
שנק להפגישה להגיע איחר זיידמן הזוג

 עלו המאמצים שכל היה נדמה ולרגע בעה
 בנימין הגיע דבר של בסופו אבל בתוהו.
 כל סוכמה במקום בו לפגישה. זיידמן

העיסקה.
שזייד־ לדתיים עוד חשוב היד, לא לפתע

 גיורת. לשאת עומד הוא וכי כהן הוא מן
 זיידמן הלן אם להם איכפת היה לא גם

עקרונותיהם. לפי ליהדות כשרה
 עוד הגיור את לבצע כיצד היתר, הבעיה

בית החלטת את לבטל כדי יום, באותו
 בו השבוע. השלישי ביום העליון ד,משפט
 מיד הרכיב הוא גורן. הרב הוזעק במקום

 עצמו, הוא ישבו בו צבאי רכני דין בית
 הרבנות מאנשי סרן ורב סגן־אלוף ועוד

 האלוף ללשכת מיהרו ובנימין הלן הצבאית.
 מכוניתו את שלח הוא ואילו במטכ״ל
ילדיהם משלושת שניים לאסוף כדי הצבאית

 סיוט לרווחה. נשמו גולדה אנשי כל ועמם
הוסר. מהממשלה הפרישה

★ ★ ★
 עוד הסופית ההכרעה

ה78נ ?א
הדתית הבפיה נגד המכק ודם ^

 גיורה בעית פתרון עם הסתיים לא
זיידמן. הלן של

 בלחצים לעמוד יכלה לא זיידמן הלן
 להב־ ונאלצה קיבוצה מטעם עליה שהופעלו

הרפור גיורה על ולותר הדתית לכפיר. נע
שהת גרים הרבה עוד קיימים אולם מי.

 בעיני מוכר שאינו רפורמי בגיור גיירו
 נגד להיאבק ימשיכו אלה בארץ. הרבנות
 1 לבית נוספות תביעות יגישו הדתי, המימסד
 נפלה. טרם שההכרעה כך העליון. המשפט

נדחתה. רק היא
 בכל בישראל הדתי המימסד הוצג בינתיים

 הוכיחה זיידמן הלן פרשת המוסרי. חדלונו
מת זה אם אחד, יום תוך לגייר שאפשר

 ההלכה עקרונות לא הדתי. למימסד אים
 והכפיה המפד״ל אנשי של לרגליהם נר הם

ההנאה וטובות כסאותיהם אלא הדתית,
ת טוזיו של __________________♦> שא־,ה. ה

שדה

יורה״ מטאטא גם — רוצה ״כשאלוהים י■
1 נוספות שעות עובד אלוהים — רוצה וכשהמפד״ל ■

זיידמן והרן בנימין
 בדעתו איתן היה המערך ממשלתי. למשבר

 המפד״ל, שרי המפד״ל. ללחצי להיכנע שלא
 כסאותיהם, את להקריב שלא רצונם כל עם
וה הרבנות ללחצי להיכנע שלא יכלו לא

 עליהם שכפו במפלגתם, הקיצוניים חוגים
__________________מהממשלה. פרישה

•  השבוע הפכה בישראל היהודית דת ך
 הקדוש־ של ו״ו־,קוזאקים — לקירקס | נ

שומ להיות המתיימרים אלה — ברוך־הוא״
 כ־ התגלו בישראל, היהודית הדת של ריה

מעולים. לולייני־קירקס
וה הקשוחה זו האורתודוכסית, היהדות
וה יוד של קוצו על המקפידה מחמירה,

הע ההלכה למען נפשה את למסור מוכנה
 צורך היה כאשר לפתע, התגלתה — תיקה

 הדתית המפלגה של עמדותיה על לשמור
גומי. כמו כגמישה בממשלה, הלאומית
ב השגעוני לאבסורד עד הגיעו הדברים

ב הרפורמי, הגיור נגד במלחמתה יותר.

 ה־ פרישת את למנוע היה יכול נס רק
הוכי שוב האורתודוכסית היהדות מפד״ל.

 אינו אלוהים אם בניסים. אמונתה את חה
 במו אותם מחוללים הם — אותם מחולל
ידיהם.

 מן מוצא העבודה אנשי חיפשו כאשר
 שר־הביטחון זה היה נקלעו, אליו הסבך
 ״פנו הגאוני: הרעיון את שהעלה דיין משה

 פתרון.״ ימצא כבר הוא — גורן הרב אל
 נשיא פנה שעבר בשבוע עוד ואומנם,

 גורן מהרב וביקש שזר, זלמן המדינה,
ה בין שהיתר, בשיחה במשבר. להתערב

הרב הבהיר השבוע, הראשון ביום שניים

§

 מדקדקת אינה הרפורמית שהיהדות טענה
ה היתד, המתגיירים, עם ההלכה בשמירת

 עוד להקל מוכנה האורתודוכסית יהדות
 רב ששום ובתנאים בצורה ולגייר יותר,

להם. מסכים היה לא רפורמי
 המפד״ל פרישת למועד 12ה־ בשעה כך,

 מקיבוץ זיידמן הלן גויירה מהממשלה,
 כסאו־ את הצילה במיבצע־בזק, נח״ל־עוז

בממשלה. המפד״ל שרי של תיהם
^ ^ ^

ארוהים רק רא
ם י ס י ^ ו ש ו ^ " ^

 עוד נראה השבוע הראשון יום ך*
לגרום עמדה זיידמן הלן אבוד. הכל ^

 הגיורת זיידמן, הלן אליו תפנה שאם גורן
ל מוכן היה לא שמשרד־הפנים הרפורמית

ההל לסי להתגייר ותבקש ביהדותה, הכיר
במהירות. לגיירה דרך ימצא הוא כה,

 הלן את לשכנע איך רק היתה הבעיה
הרב כללי לפי גיור לעבור לבקש זיידמן

 נעמי הרבנית לתמונה נכנסה כאן נות.
 כהן, שאר־ישוב הרב של אשתו שהיא כהן,
 ה־ מטעם ירושלים עיריית מועצת חבר

אש כהן, הרבנית של אחיה שהוא מפד״ל,
 האלוף לצה״ל, הראשי הצבאי הרב של תו

גורן. שלמה
בעצ גיורת שהיא שלה, ידידה ביוזמת

 שר־הדתות אל אישית כהן נעמי פנתה מה,
 לעשות שיש באוזניו טענה ורהפטיג, זרח

לח זיידמן הלן על ולהשפיע דרמתי משהו
 העליון, לבית־המשפט מעתירתה בה זור

 ורהפטיג היהודי. בעם לקרע לגרום העלולה
 לגיור זיידמן הלן תסכים שאם לה הבטיח

מהיר. גיור תהליך יבוצע אורתודוכסי,
 נתנו המפד״ל מנהיגי שאר גם כאשר
 כהן נעמי חיפשה זה, לצעד הסכמתם
עצמה. זיידמן הלן עם שיפגישוה מתח־כים

זיידמן גיורת־בזק
 הנשים שתי בפני תינה זיידמן בנימין

 החלה כיצד להן סיפר הוא צרותיו. את
 הגיור, בתהליך שנים שלוש לפני אשתו
 דרכה. על מיכשולים הרבנים שמו וכיצד

 היתה כהלכה לגיורה העיקרי המיכשול
לגיו אסור ההלכה לפי כהן. היותו עובדת

 הלן הפסיקה כך משום לכהן. להינשא רת
 ונסעה ברבנות, שלה הגיור תהליך את

בחו״ל. אזרחיים בנשואין בעלה עם להינשא
 את זיידמן בנימין עזב השיחה בתום

 הלן עם לבד נשארו הנשים שתי החדר.
ידיד הפעילה כאן נוספות. שעתיים למשך

 השפעתה. את שאר־ישוב הרבנית של תה
 כיצד האישי, סיפורה את להלן סיפרה היא

 התקשרה אף שיחה כדי תוך היא. התגיירה
סגנית איבנר, יהודית הגברת עם הגיורת

ללשכתו. מהקיבוץ זיידמן הזוג בני של
 הגדולה, ההצגה נערכה גורן הרב בלשכת

 כביכול, בחנו שם שדה. בית־דין בפני כמו
ליה להצטרף זיידמן הלן של מניעיה את
 1 כי כולם כשהשתכנעו בקיאותה. ואת דות

 לכשרה זיידמן הלן הפכה לילה בין פתאום
 ביד־ ,למקור בתה עם נשלחה היא לגיור,
וכ כדת ליהודיה והפכה ד,וטבלה אליהו,

לכהן. ואפילו למהדרין כשרה דין,
 בן־מנשה, שעורך־הדין מבלי נעשה זה כל

 בשמה שהגיש זיידמן, הלן של פרקליטה
 לבית־המשפט הפנים משרד נגד הבג״ץ את

 הדתיים מתרחש. מה אפילו יידע העליון,
 הגיור תהליך על לו יוודע אם כי חששו

בה. לחזור הלן על ישפיע הוא המזורז
המפד״ל שרי הגיור. קירקס הסתיים כך




