
העולם בוחני סנסציה השבוע חולד ששמה צה״ל חיילת ,,כהו חט
 מנהלי הבינו בעיתונים, שעבר בשבוע

בז׳נט, המדובר כי הטברייני מלזן־היוקרה
 הם ארנסט את מעבודתה. פוטרה והיא

 באר״מן היה הוא מקומו. על השאירו
ב מחסור אין בחדרניות ואילו מדי, טוב

טבריה.
בדירת־ השניים התגוררו עת אותה כל
הזו המיטה תופסת שבה שכורה, חדר
 לחדר החדר. שטח כל את כימעט גית

 את אכלו הם זעיר. קיטון צמוד הקטן
 כדי מבשלת כשז׳נט בבית, ארוחותיהם

 ״רק :לבלות לצאת ומיעטו כסף, לחסוך
 הרבה.״ עלה לא שזה למקומות

אנגלית. טוב ידעה לא ז׳נט ״בתחילה
 זה אבל יודעת. לא בוודאי היא גרמנית

 כשהיא היום, שלנו. לאהבה הפריע לא
 כמעט מאד, טובה אנגלית כבר יודעת

 גם אלא אוהבים רק לא אנחנו שלי, כמו
ארנסט. מספר השני,״ את אחד מבינים

 בסי- הדמויות שתי של הרקע ואומנם,
 כה הוא השנה, של הגדול פור־האהבה

 לנכון מוצא ארנסט כי עד ומרוחק, שונה
 אם משנה שלא חושב ״אני זאת. להסביר

 או באוניברסיטה, ללמוד כסף היה לאדם
 חינוך לו לתת כדי עשירים די היו שהוריו

עשי אנו שאין למתת בבית, אצלי טוב.
 לי לתת לדאוג כדי כסף די היה רים,

 לא זה ז׳נט שאצל יודע אני טוב. חינוך
 חכמה פחות אותה עושה לא זה אבל ככה,

חית.״פיק או
 מישפחתה, ירושלים. ילידת היא ז׳נט 1

 בשכונת־עוני, מתגוררת עיראקי, ממוצא
 שני בת בדירה הנביא, שמואל ברחוב
 שנים לפני נפטר ז׳נט של אביה חדרים.
 המעמסה הוטלה אספרנס אמה ועל רבות,
בניה. ושני בנותיה שלושת את לפרנס
 האחרונות השנים 16 מזה עובדת האם

 העליון השופט של בביתו כעוזרת-בית
 כשהיא השבוע. שנפטר זילברג משה

זיל־ מישפחת אצל עבודתה את מסיימת
העיברית, לאוניברסיטה פונה היא ברג
ושוטפת־רצפות. כמנקה משמשת היא שם

 שערורייה פרצה שנים מיספר לפני
 ז׳נט של אימה כי התגלה כאשר ציבורית,

 לקבל ניסה אשר המיסיון, עם קשורה
 המשרת ז׳נט, של הצעיר אחיה את ממנה
 בי ידעה לא האם לאימוץ. בצה״ל, היום

 עול על להקל וחשבה במיסיון, המדובר
 אך לאימוץ. הבן את במסרה הפרנסה

 השידוך את מיד ביטלה העניין כשהתגלה
המיסיון. עם

הת עם להסכין יכלה לא האם אולם,
 ״אני ז׳נט• האמצעית, בתה של נהגותה

האם, השבוע סיפרה פרימיטיבית,״ אשר.
 השם את לחתום אפילו יודעת לא ״אני *

 לשאול צריכה שבת יודעת אני אבל שלי.
 דברים לעשות ולא הכל, שלה האמא את

 לא ז׳נט להם. מסכימה לא שלה שהאמא
 היא אצלי דבר. שום פעם אף אותי שאלה

שנים.״ הרבה בת, לא כבר

יפה שרית, ז׳נט, של הצעירה אחותה
 מהאם. יותר הרבה מתונה ,17 בת פייה

ש עצמאית, בחורה תמיד היתד, ״ז׳נט
 ״ולא שרית, סיפרה לבד,״ לחשוב ידעה

 לדור ששייכת שלנו, האמא עם הסתדרה
בי סיכסוכים תמיד היו זה בגלל הישן.
 אומרת, שהיא מה למרות אמא, אבל ניהן.
 שמעה כשהיא מייד ז׳נט. את אוהבת מאד
 כדי לחיפה, נסעה היא מישפט, לה שיש

שלה. הבת על־יד להיות

 היא שונים. למוסדות העממי, בית־הספר
הד במוסד שבועות מיספר אפילו בילתה

 לשם התאימה לא אולם חסידים, כפר תי
והועזבה.

 לבסוף מצאה היא מקומה את
אר כימעט אשדות־יעקב־מאוחד. בקיבוץ

 בחברת־הנוער ז׳נט בילתה שנים בע
ב מצויין מרגישה כשהיא הקיבוץ, של

 אינה ״אשדות־יעקב שם• החופשית אווירה
מאד אני טבריה את וגם מטבריה, רחוקה

--------------- מאח ---------------

ל ס ר הר מ ינאי ויוסי זו
 אמרה העניין,״ בכל אותי שמרגיז ״מה
 ב־ אמא אל התנהגו איך ״זה שרית,

 שזה החליטו הם בסדר, בחיפה. מישפט,
 אפילו אבל סגורות, ובדלתיים סודי יהיה

 הנאשמים של למישפחה נותנים ברוסיה
 ל־ נתנו לא כאן בבית־המישפט. לשבת

 להמתין צריכה דייתה והיא להיכנס, אמא
 דואג שלה כשהלב בחוץ, רבות שעות

וכואב.״
ב הסתדרה לא שז׳נט משום ואומנם,

את סיימה לאחר מיד נשלחה, היא בית

 נהדרים. היו שם שלי שהחיים כך אוהבת,
 הייתי ארנסט, את פוגשת הייתי לא אם

 בטוחה לא אני עכשיו לקיבוץ. חוזרת
 ש־ בגלל גם אותנו, לקבל יסכימו שהם

 העניין כל בגלל וגם יהודי לא ארנסט
קונייטרה. עם

 בעלת צעירה חנט, אין מישפחתה את
 מחרימה, גולש, שחור ושיער חטוב גוף
 לא ״אני איתה. מלהיפגש נמנעת היא אך

 קשר שום לי אין אבל עליהם, כועסת
קשר לי יש שרית אחותי עם רק איתם.

הכינרת. שפת על מחופי־הוחצה אחד טל מטיילים ודנט ארנסטבטבריה
 לטיול יצאו אף וממנה צה״ל, וחיילת האו״ס חייל התוודעו בטבריה

 ז׳נט של הצבאי מישפטה להמשך ממתינים כשהם עתה, לקונייטרה. שלהם המפורסם
בטבריה. קטנה בדירה מתגוררים הס להינשא, שיוכלו כדי ארנסט, של הגיור תהליכי ולזירוז

 ארנסט, את לי שיש עכשיו, מאד. הדוק
 המישפחה את בכלל צריכה לא גם אני

 ילדה. כשהייתי עוד ממנה אותי שזרקה
אחד.״ אף צריכה לא אני

 את מדאיגה המישפט, לטירדות נוסף
 ״פניתי ארנסט. של גיורו בעיית גם הזוג

 של שהמישפחה רב בירושלים, רב אל
 הוא אותי. גירש ממש הוא הכירה. ז׳נט
 אני בטבריה, גר שאני שכיוון לי אמר
לבל ולא טבריה של לרבנים ללכת צריך

 של לרבנים פניתי הראש. את לו בל
 ביותר, כנוקשים ידועים הם אבל טבריה,

אבודה.״ מילחמה שזו לי ברור והיה
 בבית חדר שכר אשר צעיר, סטודנט

 שידך ידיד־המישפחה, והפך ז׳נט של אמה
 מצהלה. כהנא דויד ד״ר הרב עם הזוג את
 ורב סגךאלוף שהיה מי כהנא, הרב .בין

 קשר נוצר ארנסט, לבין חיל־האוויר,
 סייעה טייס הוא שארנסט העובדה מיידי.
 חיל־האוויר איש לבין בינו זה לקשר

 ב־ לרב שאירע דומה ומיקרה לשעבר,
 ופתוח מתקדם אותו הפך מישפחתו־שלו,

הגיור. בנושא
ורו הבטחות היו לא כהנא של בפיו

 לבחור הסביר הוא ארנסט. עבור דות
 אותו, לגייר יכול אינו הוא־עצמו כי

ה על לו סיפר רבני, בית־דין רק אלא
 מרי־ ,האכזבות על שבגיור, הרבים קשיים

ש עד שעובר הרב והזמן טת־העצבים
 אומנם אם דבר, של בסופו מתגיירים
 כי כשהבין אולם — להתגייר מצליחים
 מדריך החל נחושה, ארנסט של החלטתו

הגיור. בנושא אותו
 ־לא קוגייטרה של שהפרשה ספק אין
להי במאמציהם ולז׳נט לארנסט תעזור

מו היתה ז׳נט וישראל. משה כדת נשא
 ארנסט. של דתו את עליה לקבל כנה

 גבה מאחרי שמעה מיספר שפעמים לאחר
 הזהו״ הגוי עם יוצאת היא ״מה אומרים:

 שרשרת הפגנתי באופן עונדת אף החלה
 בעל גבה־קומה, ארנסט, אך צלב. עם

 גיורו־ על עומד בהיר, ושיער פני־תינוק
 היא ז׳נט של הטיבעית ״הסביבה שלו.

 על בכלל לשמוע מוכן לא אני בארץ.
 החברים אותו. להוריד לה ואמרתי צלב,
 וגם הארץ, את אוהבת היא כאן, שלה
 שלי, בבית כמו כאן להרגיש התחלתי אני

 למה אז באוסטריה. מאשר יותר אפילו
ונעזוב? שנוותר

אהבה  ה
לנצח תעמוד

תי צי  ישראל לצה״ל. להתגייס רי
' /  אחד וכל שלי, המולדת עכשיו היא /
 אני שגם חשבתי אז בצבא, משרת באן

אני שלי. למדינה מחיי שנים שלוש חייב
)53 בעמוד (המשך
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