
 קיבלו לא הם הטבע. שקצב החודשים
עדו פסלו מעורבים, צדדים של עדות כל
הממ כל את וטיהרו ושמיעה, ראיה יות

 לפעם, מפעם היו, אולם האפשריים. זרים
 ניתנים שאינם בלתי-אפשריים, מיקרים
הילכתי. לטיהור
 הקי- כל כלו כאשר פנויה. של כנה

 קשה היה מולאו, ההוכחה דרכי וכל צץ
 זה היה לכן הממזרים. את לטהר מאד

 שלמה הראשי, הרב של מייוחד מיפעל
 בית־דין־רבני של בהחלטה אשר גורן,

 בורקובס־ והאחות האח את טיהר מייוחד
 כי קבע, הוא .1972 בשנת היה זה קי.

 יהודי. היה לא האם של הראשון בעלה
מב תופסים אינם לגוי שנישואין ומאחר

 ובנה כפנויה. שהיא הרי ההלכה, חינת
ממזר. אינו אחר מגבר הפנויה של

 נוספים מיקרים הובאו לא 1972 מאז
 מיקרים כי ידוע אך הציבור, לידיעת

רבניים. בתי־דין בפני הובאו כאלה
 כי יוסף, הרב של הצהרתו היתד. לכן

 המהרש״ם בגט שנים מזה משתמש הוא
מהממת. פצצה בבחינת ממזרים, לטהר כדי

 ושכימעט חריג, שנחשב המהרש״ם, גט
 לא אחרים, פוסקים על-ידי נתמך אינו
 זה במיקרה ממזרים. לטיהור במקורו נועד

 זו שליח. על־ידי גט לאשתו הבעל שולח
 הגט אך העברי. במישפט מוכרת דרך

לידי נמסר הוא כאשר רק תוקף מקבל

יוסף הרב
הניאופים בביצת —

 הגט, את הבעל שלח אם אולם האשה.
בט עדים, שלושה בפני ביטלו כך ואחר

ומבו בטל הגט האשד״ אותו קיבלה רם
 בפני רק הגט בוטל אם זאת לעומת טל•
 שאחד שלושה, בפני בוטל או עדים, שני
 המהרש״ם שלדעת הרי לעדות, פסול מהם

 לו. שקדמו הנישואין וגם הגט גם בוטלו
 למפרע. הנישואין את מפקיע כזה וביטול
 נישואין היו לא כאילו כזה, גט לאחר

׳׳י מעולם.
 לגבר ילדים שילדה האשד. המסקנה:

ה לגבר נשואה מעודה היתה לא השני
ממזרים. אינם וילדיה ראשון,

 שהתפרסמו אחרי ממזרים. טיהור
 הודיע ברבים, עובדיה הרב של דברים

 כי לרבנים, ימי־עיון במיסגרת גורן, הרב
טי של זו שיטה וכי משובשים, הדברים

 מדי, ותיאורטית מסובכת היא ממזרים הור
ממ לטיהור בה להשתמש אפשרות ואין
והו זו שיטה פסל הוא בסיטונות. זרים
 המדברת משלו, חדשה שיטה מיד סיף
 הדברים אך אמות״. דל״ת בתוך ״גט על
פורטו. לא

ה הרבנים שינאת כי הוא, שברור מד.
 אחד כל ואם ממזרים. תמעיט ראשיים

 מתוך וישלוף חדשה, שיטה ימצא מהם
 לטיהור נוספת דרך שלו הרבנים כובע

הארץ. מן בקרוב אלה ייכלו הממזרים,
 מהפירסום נבהלו הרבנים ששני אלא
הממז מורא יהיה לא אם שהרי ברבים.

 תירבה — ישראל בנות על מוטל רות
 תטבע וישראל התועבה ותפשוט הזימה
הרב מיהרו לכן ח״ו. הניאופים, בביצת

 בטרם אך פיהם. לבלום הראשיים נים
 היום עדיין רחוק כי אמרו, זאת עשו
 ממזרי- כל את לטהר יהיה אפשר שבו

מלך. — ממזר כל ולהפוך ישראל
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״סנו-תגורים״!
 בדרך התנור את לנקות להמשיך יכולה שאת בודאי

 ומהירה קלה דרך יש לך? למה אבל המסורתית,
״סנו־תנורים״. יותר:

 החם. התנור דפנות על החומר את מתיזה את
 השומני הלכלוך את ו...מנגבת דקות חמש ממתינה

"״־־-- אחד. בניגוב
 במיוחד, פעילים ניקוי חומרי מכיל ״סנו־תנורים״

 שומן מכתמי וכיריים סירים מחבתות, המנקים
ופיח.

 ״סנו־תנורים״ את קחי להתאמץ? למה באמת, אז,
לעזרתך!

קצובות למד!
או עברית אנגלית ו/
 מובטחת ובהצלחה במהירות

 (בר-קסא) גרג״ ב־״אולפן
 254826 טל. ,22 וייצמן רח׳ ת״א:

 664292 טל. ״במעלה״, בי״ם חיפה:
פניות) לפי — אחרים (באיזורים
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 לחופשה ובואו הילדים את איתבם קחו הקיץ
 של חופשה טבריה״. ״פלאזה במלון נפלאה

לילדים. וגם להורים והנאה בילוי מנוחה,
★ נהדרת שחיה בריכת ☆ לילדים מיוחדות תוכניות ☆
* סיורים *■ בידור ☆ טבריה לחמי חינם הסעה ☆

067-92233 ;067־22626 הזמנות:
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2194817 הזה העולם


