
בגוון אותו תנס והחתן ־ גוון הוב של בגיור הכיו לא הוב

 שבפניו הרב על הצעיר החתן הסתער קליל, זינוק ^
 ידיים. בשתי אותו חונק החל וכלתו, הוא ניצב

 ממנו הירפה הרב, של קיצו שמגיע היה נראה כאשר
 בפרצופו. מכת־אגרוף לו שהכניס לפני לא אולם החתן,

והרזה. הנמוך הרב על צעק מאפייה,״ ״אתם

מאפיה!״ ..אתם שהרביץ: החתן
באפיסת־כוחות. הרב גנח נפצעתי,״ ״נפצעתי,

 הרב של במישרדו שהתחוללה הסצינה, נראתה ן כך
 ביטוי לידי שבאה כפי בתל־אביב, ברבנות הרוש שמואל

 יגאל הנרגז, החתן נגד המישטרה שהגישה בכתב־האישום
).25( גנור

 מה כל בכלל. אחרת הסצינה נראתה גנור, לדברי
 בחולצתו, הרב את לתפוס היה השבוע, סיפר שעשה;
 לא בעניינו. לטפל בלי מהחדר לצאת ביקש זה כאשר

— להתחתן ״הלכתי כלום. לא אגרוף, מכת לא חניקה,|
בזעם. קונן לאבו־כביר,״ והגעתק

 כלתו, בלוויית הגיע, יגאל כאשר החלה ש!ימחה יי*
לנישו להירשם כדי והוריהם, )26( בן־אור שרה 1 1

 הדרושים,״ המיסמכים כל ואת עדים, שני ±באתי אים.
 ושיחרר רשם, העדים, את שמע הרוש ״הרב יגאל. סיפר

 צריך שאני פתאום לי הודיע הוא הלכו, שהם ^חרי אותם.
שרה. בשביל גם עדים

שני בשביל היו עדים שני אותם הרי לרתוח. ״התחלתי
לא?״ נו,

:הבא השלב הראשונות. הצרות רק היו אלה אבל

 שהת־ להוכיס צריך ״אתה הלישכה. מזכיר התערב בדיון
יגאל. לעבר לפתע זרק גיירת,״

 את הוציאה ושרה יגאל, ענה בצה״ל,״ ״התגיירתי
יגאל. את גייר גורן הרב כי שהוכיחו המיסמכים

 יגאל נזכר להתרחש,״ שעומד מה על חלמתי ״לא
 גורן ,הרב ואמר: עלי הסתכל המזכיר ״הרב בחלחלה.

 בגיור מכיר לא אני בשבילי. שם לא זה אותך? גייר
כזה.׳

 לא ,מה הראש. על לי נופלים שהשמיים ״הרגשתי
שאלתי. בסדר?׳

המזכיר.״ לי השיב בשבילי,׳ שם לא זה ״,גורן

 הייתי בצה׳׳ל לשרת בשביל לראש. לי ?{לה דם ך*
/ /1 ב־ בהפגזה נפצעתי מילחמת־ההתשה בימי בסדר. 1

גוון הרב
השי כדי תוך שוב. נפצעתי אחר־כך התעלה. על־יד גב,

להתגייר. הצבאית מהרבנות לי הציעו רות׳
 שוב לעבור צריך הייתי מדוע מבין לא אני היום ״עד

 עבר התאום אחי גם הסכמתי. אבל הזה, הטקס את פעם
טקס. אותו

שיו הסכמתי לא התנגדנו. ברית־מילה לניתוח ״אבל
ני פעם כבר עברתי ילד, בתור בפולין, שוב. לי רידו
 התחלתי בארץ, פה יהודי. הייתי שם ברית־מילה. תוח

גוי.״ להיות
 כמתכננת העובדת שרה, את הכיר צלם־סרטים, יגאל,

ה ביום כשנה. לפני בהפקת־סרטים, אדמיניסטראטיבית
ב המאושר היום שהגיע השניים האמינו שעבר חמישי
לרבנות. פנו כאשר חייהם,
 יגאל, עבור יסתיים, המאושר שהיום ידעו לא הם

במעצר.
 ביום למחרת, הלילה. כל את גם במעצר בילה הוא
 שופט־המעצרים בפני הצעיר החתן הובא בבוקר, השישי
 ה־ התובע התל־אביבי. השלום בית־מישפט של התורן

 האישום את השמיע נחום, יחזקאל רס״ר מישטרתי,
בערבות. לשחררו הסכים והשופט נגדו,

קורבו היה הרוש שהרב מסכימים, הצדדים ל **
בפרשה. שווא ^■

 אם או יגאל, כגירסת חולצתו, נקרעה רק אם בין
 נתכוון אליו לא — המישטרה כגירסת גרונו, נחנק
 בגיורו, להכיר שסירב המזכיר, זה היה הזועם. החתן

העניין. כל את שפוצץ
 לצאת הרוש הרב ביקש המזכיר, עם הוויכוח בעיקבות

 להמשיך לנסות במטרה בו, לאחוז מיהר יגאל מהחדר.
 שגרם המזכיר, בעוד לידיו, הרב הגיע וכך — הדיון את

העסק. מכל נקי יצא השימחה, לכל
תקי על מישפט לי יהיה ״כנראה עכשיו? יהיה מה

 שם לעצמם מרשים הם ״מדוע ותוקף: יגאל, אומר פה,״
 רק מחפשים הם מדוע ברבנות? מבני־אדם, צחוק לעשות
 יגיד ברבנות שפקיד להיות יכול איך צרות? לעשות

 שלו?״ הבום שהוא גורן, הרב של בסמכות מכיר לא שהוא
מנסה כדוגמנית־צילום, גם העובדת הארץ, ילידת שרה,

..חבל! הרביץ: שלמענה הכלה
 בכלל לנגוע צריך היית ״לא הקוצף: חתנה את להרגיע

עליו.״ אחר משהו לעשות צריך היית ברב.
 מחלקת־ מנהל לנדאו- יהודה הרב הפרשה על הגיב

בתל־אביב: הרבנות של הנישואין
 של בתעודת״הזהות הלאום ברישום קישקושים ״ראיתי

 מחיקה גם היתה יהודי׳ :,הלאום :למילים נוסף גנור. יגאל
משהו. של

 מיש- עם התקשרתי מלידה. יהודי שהוא טען ״הצעיר
השי את עשו שהם טלפונית לי אישרו והם רד״הפנים,

בצה״ל. התגייר שהצעיר בגלל בתעודה, נויים
 גוייה. היתה יגאל של שהאם לי אישר ״מישרד־הפנים

 בצבא שנעשה שגיור מישרד־הפנים לפקיד בטלפון אמרתי
העניין. את אסדיר ואני חוקי, איננו

אי לצה״ל הראשי הרב של בית־הדין על״ידי ״גיור
מוס לא הוא המדינה. על־ידי מוכר שאינו מפני חוקי ננו
 מיסמך אקבל לא אך שלי, טוב ידיד הוא גורן הרב מך.

^ חוקי. שאיננו ש
ת א  מוכר. בית־דין על־ידי לאשר יש הזה המיסמך ~

 את לשרוף איים הצעיר אך לעשות, רציתי אכן וזאת
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