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 המפורסמת הגיורת כיום היא לינדזי שירה
 התפרסמה מאז — ישראל במדינת ביותר

אמי גיורת רק לא שהיא העובדה אודותיה
 בסירטו סצינת־הגיור גיבורת גם אלא תית,

נוס עובדה ירושלמי. אני גאון יהורם של
 של בתו הגיורת, :התפרסמה שלא פת,

בישו. אדוקה מאמינה הינה נוצרי, כומר
 להתגייר הצליחה כיצד מסיונר. אבא

המגיי הרבנים לאלוהי י זו עובדה למרות
 מתוך היהדות אל ״באתי פיתרונים. רים

מ איש אהבת מתוך ולא ישראל, אהבת
עיתונאי. בראיון השבוע הכריזה ישראל,״
 המתאר סרט בזמנו הפיקה שירה

ב אותו גדשה בארצו, ישראל תקומת את
 משמשת היא לנצרות. המטיפים מוטיבים
ה גפני, לווילי נוצריים לעניינים כיועצת

לינדזי גיורת
שרה לרבנים, כשרה לשופט נ

 הקודש ארץ על סרטים סידרת עתה מפיק
 — הכומר אביה בחו״ל. טלוויזיה עבור

 ידה, על מוגדר שהוא כפי התנ״ך״, ״חוקר
 מובהקת, מסיונרית ספרות לאור מוציא

צליינים. קבוצת בראש ארצה בקרוב יגיע
 התיצבה כאשר בבוסטון. שערוריד!

בירוש הרבני בית־הדין בפני לינדסי שירה
ארו לילות ״לאחר בקשת־גיור, והגישה לים
 מן בית־הדין התרשם שינה״, נדודי של כים

נישו לצורך להתגייר ביקשה שלא העובדה
 ושוב. בלו אותה דחו זאת׳ למרות אים,

 קיצור־ על החליטה טקסס, ילידת שירה,
 יצאה שנה כחצי לפני אמריקה. נוסח דרך

 בטקס להשתתף כדי בטקסס הוריה לבית
 בארצות־הברית, שהותה בעת אחיה. נישואי

ביק אורתודוכסי, רבני בית־דין אל פנתה
 ודרישה, חקירה לאחר שם. להתגייר שה

גיור. בתעודת אותה צייד בית־הדין, הסכים
 את לפרסם שלא ביקשה ששירה למרות
 — אותה שגיירו הרבנים של שמותיהם

חד מהדורה וחלילה, חם להתחיל, לא ״כדי
 שפקיד הרי — וינה״ גיורי פרשת של שה

 הרבנים שלושת כי אישר הדתות במשרד
 בית־הדין וראש מובהקים, אורתודוכסיים הם

 בענייני סמכות ובעל חכם כתלמיד ידוע
 על־ החתומה תעודת־הגיור סמך על הלכה.

ארצה. חזרה תעודת־עולה, שירה קיבלה ידו,
 יהודיה היא שירה כיום, פלוס. גיורת

 ב־ ליל־שבת כל המבקרת מצוות, שומרת
ב הסטודנטים של ביתי־הילל בית־הכנסת

 על ושומרת בשבת, נוסעת אינה ירושלים,
ה משרד פקיד בהמלצת המיצוות. שאר

 להדגים בה דווקא גאון יהורם בחר דתות,
 בסירטו גיורת, של במיקווה טבילה טקס

הצי לצורך הטבילה למחצה. הדוקומנטרי
 משרד ואנשי רב בנוכחות שנעשתה לומים,
 שפסק כפי לחלוטין, כשרה היתר, הדתות,
בית־המשפט. שעבר בשבוע

ו שמעל אמונתה בתוספת זו, ופסיקה
 השורה, מן גיורת על־ידי לנדרש מעבר

 עדיין שנותר סבך, הרבנים עבור יוצרים
מתוכו. ייחלצו כיצד לראות
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