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1 1ז״הם או י לאמלל

 בדימונה התגוררו יהם .20 בית בהיויתה עוין
 להתגרש. החליטו באשר ,1971 שנת עד

 החורשים, ארבעת בת ילדתה את .אז!לקחיה
הוריה. ליד להיות ליוקגעם, ועברה

 ביוק- חיקלאי משק !מרגנית של להוריה
 .1939 בשנת !מגרמניה עלה אביה נעם.

ה לצבא התנדב השנייה כמילחמודהעולם
 הנאצים, בידי ונפל !ביוון נלחם בריטי,

 מן שוחרר הוא לגרמניה. אותו שהעבירו
 לארץ. וחזר שנים, !ארבע סעבויר השבי

 למרגנית, נוסף ופה, מישפחה הקים באן
 שימחה את ואחיות. אחים שלושה עוד

 ■ב־ ,1972 אוקטובר בחודש מרגנית הכירה
יוקניעם.

 מבתי- באחד !מורה ,37 ,בן שרון, שימחה
 רחב־ ;גבר הוא בחיפה, התיכוניים הספר

ה הם שתחביביו ונעים־הליכות, כתפיים
אר שיעלה ליהודי בן ומישחק-השח, צילום

השנייה. מילחמת־העולם לפני ׳מפולין צה
 לארץ הגיעה שיטחה, של אמו רחל,
 מקום- מסטרי, ברחה היא .16 בת בהיותה

 מן בקפיצה בפולין, הוריה של !מגוריהם
 תיב- ניסיועתה לפני לישראל. והגיעה החלון,

 אייתו להתחתן יוסף, !חבר־געודיה, יעם נינה
 ארצה הגיעה !רחל לארץ. הגיעם לאחר

 גאו ועבדה ציוני, גוער של ,קבוצה ■עם
 כשהגיע חדרה. באמור !כבישים בסלילת

 1938 ויבשנת השיניים, התחתנו יוסף, גם
שימחה. בנם, נוליד

 22ה- בן שימחה הצטרף 1960 בשנת
 ביקש הוא ירושלים. שליד צרעה, לקיבוץ
 אישור קיבל, לא אד !באוניברסיטה, ללמוד

לימו את לממן הוריו הבטיחו ׳כאשר לכך.
לאוניבר ונרשם הקיבוץ את עזב דיו,

 בתואר לימודיו את יסיים 1964 בשנת סיטה.
 להקל כדי כמדריר־נוער, עבד הוא ב״א.

הוריו. על
נעמי, עם שיימחה התחתן 1965 בשנת

 איתו לעבוד הממשיכה מורה, היא גם
 כעבור בחיפה. בית־יספר, באותו היום עד

להח קיבלה והאשה התגרשו, שנים חמש
שבע. בן היום שהוא בנם, את זקתה

 תיטעה הרב
כמתכוון

 במרג- ,״התאהבתי :שימחה ספר **
ראשון.״ ממבט נית 1*1

 רק בו מאוהבת אני ישנם הרגשתי ״אני
״הח מרעית. מודה !חודשים,״ ׳כמד. אחרי
הגט את שאקבל אחרי מייד להתחתן לטנו
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 כולם ביוקנעם. חדר ׳שכרינו הראשון. מבעלי
 מאושרת והייתי יפה, שימחה את קיבלו

אותו. שפגשתי
 שי׳מעון עם חתמתי שיכפר אחרי ״אבל

 בהריון, הייתי וכבר לגט, ד,הסכמה על
 נפל פעם אז. מגויים היה שימחה פחדתי.

נהר מחבריו וכמה ישלו, העמדה על מטוס
בניס. ניצל הוא גו.

 נשואה, אשד, הייתי לא שכבר ״למרות
 שימחה, עם להתחתן יכולתי לא עדיין
 ׳תעודת־גירושין. לי הייתה לא שעוד מפני

 אם הילד של גורלו יהיה מה פחדתי:
? לשימחח משהו יקרה

 קיבלת את לזריז אפשר איך ידעתי ״לא
 הגעתי האלו המחשבות כל בגלל התעודה.

 יוקנעם. של רבה חרל״ם, מאיר יצחק לרב
 קבלת את לזרז מבקשת שאני לו סיפרתי

 לי אמר הרב בהריון. שאני מפני התעודה,
 בבאר- הרבני לביודהדין מיכתב לכתוב
האמת. את ולספר שבע,

 מסוגל, שרב לעצמי תיארתי לא ״אני
 בצרה שנמצאת יאשר, ליסבך צלולה, פריעה

 בבאר־שבע שהרבנים אחרי גם כמוני. כזו,
 מה חרל״ם הרב את שאלתי אותנו, סידרו

 שמההתחלה לי גילה הוא עבשיו. לעשות
העניינים. יתפתחו שכך לעצמו תיאר

 כי שידע הודה הוא פשוטות, ״במולים
 לזרז מבקשת ואני בהריון שאני אגלה אם
 נםתיבך. ,אנחנו תעודת־הגירושין, קפלת את
 את בכלל לשלוח לי היציע הוא מדוע אז

 ?״ כפאד-שיפע לרבנים הזה המוכתב
 בנם גיל, של לידתו מועד כשהתקרב

 למישרד־ האשד, הליכה ושימחה, מרגנית של
 מלוי שמד, את לשנות וביקשה הפנים,
 שלמד, לרב פנייה היד, נוסף צעד לשרון.

 באופן בעניין !לטפל !סירב גורן הריב גורן.
 לבית־הדין לפנות למרגנית הציע אישי,
 הכותל שליד לעירעודים, הגבוה הרבני

המערבי.
 הרב כי ׳מצירו, מספר, שרון שימחה

 אילו כי לי אמר יוקנעם, של רבה חרל״ם,
 לטפל ירוצה לישראל הראשי הרב היה

 משביע- באורח אותו !מסיים היד, בעניין,
 הוא משהו, ירוצה גורן אם כי — רצון

מוותר. לא
 פנו יסתום, למבוי הפרשה הגיעה ׳כאשר
 אמנון עורך-הדין אל ושימחה !מרגנית
זיכרוני.

 כית־הדין
תו חרג מכו מס

 מרגנית פנתה עורך־הדין אמצעות ך*
הש בין טענה, שלה ובעתידה לבג״ץ, ■1

 פסק- את (הרבני) ביודהדין ״משנתן : אר
 מסירת של בדרך למעשה, ביצעו ואף דינו,
 ׳מלאכת תמה לגרושתו, לוי משיימעון הגט

 רשאי הוא אין ושוב בית-יהדין, של השיפוט
 שיפוטיית.״ הכרעה כל לבצע

 המג־ הפיסיקה רישום כי ׳טוענת מרגנית
או האוסרת שלה, בתעודת-חגירושיין כילה

 את מבנה ושוללת שלה, הגבר על תה
 הכרעה הינד, הטיבעי, אביו של אבהותו

השל אשר הראשונה, הדרגה מן שיפוטית
 (אשד גיל, בנד״ ועל ׳העותרת על כותיה

ביותר. מרחיקות-לכת הינן בינתיים) נולד
 תעודת־ כי בעתירתה, טענה, ומדגנית
 ושל פסק־הדין של העתיק הינד, הגירושין

 בפני שיפוטי קיום לה ואין הגט, סידור
 הרבני בית־הרין היד, לא ועל־כן עצמה,
 פיסקה לתעודת־הגירושיו להפנים רשאי

 בדיונים ׳הועלה לא !זיכרה אשר ׳מגבילה,
)28 בעמוד (המשך

 אמנון עורו־הדין
 את שהשיג זיכרוני,

בית־המישפט. של הרת־התוצאות ההחלטה

 שימחה של אביו יוסף,סבא
 ילדי את משעשע שרון,

21 7בית. ושיפצו רכשו שרון הזוג בני מרגנית.


