
 תחילה מבעלי.״ הגט את שאקבל אחרי
 שכרו שאותו ישן, בצריף הזוג בני גרו

 עברו יותר מאוחר המקום. :מוותיקי מאחד
 השומרים כבית בעבד ששימש נאה, לבית

ביקנעם.
 להריון. נכנסה ומרגנית רב זמן חלף לא
 קבלת את לזרז אפשר איך ידעתי ״לא

 שעבדה מרגנית, מספר הגירושין,״ תעודת
 ״בגלל ביקנעם. היסודי בבית־הספר כמורה

 מאיד יצחק לרב הגעתי האלה המחשבות כל
 •שאני לו סיפרתי יקנעם. •של רבה חרל״פ,
 מפני התעודה, קבלת את לזרז מבקשת

 יהיה שהילד רציתי לא בהריון. שאני
ממזר.

 הדין לבית מכתב לכתוב לי הציע .״הרב
 האמת.״ את ולספר בבאר־שבע, הרבני
 בשירות־ שימיחה שהה תקופה באותה

 פירטה אכן ומרגנית ממושך, מילואים
 עוד בעייתה. את וגלוי ארוך בימיכתב

 את קיבלה 1973 בדצמבר 11ב־ קודם־לכן,
 בבאר- לבית־הדין לחזור ונתבקשה הגט

 את לקבל כדי ,1974 בינואר 24ב־ שבע
הרישמית. התעודה
 להמתין יכולתי שלא מצטערת אני ״היום

 את קיבלה כאשר מודה. היא יותר,״ קצת
 עיניה חשכו המייועד, בתאריך התעודה

 מדרגות על לה שהמתין שימחה, ועיני
 ימים בילתה שבו בבאר־שבע, בית־הדין

 רבנים- לפני מייגעים בדיונים ארוכים
 במכונת־כתיבה התעודה, בתחתית דיינים.
 לאחר־מכן, שגרמה, הפיסקה נדפסה שונה,
 ״האשד, שרון: לבני־הזוג רבות כה צדות

 שרון •שימחה ולבועלה לבעלה, אסורה
מיקנעם.״

ג

שנת לאחר הוספה זו שפיסקה ספק אין
 מרגנית ׳שכתבה המרגש המיכתב קבל

 שלמה הראשי, לרב פניות לאחר לרבנים.
 — שרון הזוג פנה אחרים ולרבנים ,גורן
 שם־מישפחתה את החליפה מרגנית שכן

 אמנון לעורך-ד,דין — הילד הולדת לקראת
זיכרוני.

 לבית־הדין־הגבוה־ בעתירה פנה הפרקליט
 למחוק הרבני לבית-הדין שיודה לצדק,

 הכריע בג״ץ ואומנם, המגבילה. ד,פיסקה את
 כאשר להימחק, הפיסקה על כי דיעות ברוב
 ממלא־מקום־נשיא חתמו ההחלטה בעד
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 על בדרך־כלל המונחת המפה, בעזרת החברים אילתרו החופה את משכנותיה. אחת
מרגנית. של הגירושין תעודת מימין: למעלה בתמונה הבית. בסלון שולחן

לרא מעל המישפחה ידידי הציבובוזצו !חונה
 קורא (במרכז, שימחה של שיהם

 לבנה). בהינומה מוסתרים פניה (משמאלו, ומרגנית הסידור) מתוך
האזרחי בנוכס־הנישואין הוא גם שנכח אבנרי, אורי מימינם

 ששמחה אחרי מתנשקים בני־הזוג :מימין בתמונה מסוגו. הראשון
 לי.״ מקודשת את ״הרי ואמר אשתו של אצבעה על טבעת שם

 רגיל, דתי טכס־נישואין של במתכונת הבית, בחצר נערך הטכס
זיכרוני. אמנון עורך־הדין בני־הזוב של פרקליטם גם בו ונכח
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