
 היהודי ברובע עליו עברה ילדותו לבנון. יליד עצמו הוא חנןבביירות נרגילה
 לצורך ניצל עולים, בהברחת לעסוק התחיל כאשר בביירות.

למזלו, מאסר. שנות 15ל־ מיבצעיו על ונשפט נתפס הוא לבסוף אולס בשטח. התמצאותו את כך
בביירות. בבית־קפה חבר עם יחד (מימין) חנן :בתמונה ארצה. ולהגיע לברוח חנן הצליח [.

 של צרכיו לבל ״לדאוג מתחייבת
ה דבר וכל כביסה בישול חנן,

 מיצוות לפי איש אשת על מוטל
 להכין להשתדל וכן והנוהג, הדת

ה בהקדם הגיור להליכי עצמה
 כי קובע, גס החוזה אפשרי.״

 הצד את תזכה ההסכם ״הפרת
ה הצד את לתבוע אותו המכבד

 ומוערכים קבועים לפיצויים מפר
 לפי לירות, מיליון על־סך מראש
 התשלום.״ או ההפרה ביום ערכו

 ואחרי לערבית תורגם החוזה
 קראו תרז של מישפחתה שבני

והו אישורם את לו נתנו הם בו,

וחתי האב חתימת את עליו סיפו
 נישאו כך תרז. של דודתה מת

 תרז אזרחיים. בנישואין וחנן תרז
 במושב חנן של בביתו לגור עברה
ו חקלאי, משק לו יש שם יערה,

 לכל ואשה בעל הפכו השניים
דבר.

 חוזה שעשיתי שמח אני ״היום
 חוזה ״זה חנן. סיפר אזרחי,״
ש מה כל את כולל הוא מצויין.
לח יכולים אנחנו בזכותו צריך.

 אחד לכל נותן והוא יחד, יות
 כתובה אף מלא. ביטחון מאתנו

אליו. להשתוות יכולה לא

 הדתיים המוסדות של ״הסחבת
 נעים. לא במצב אותי העמידה

 זאת תרז של המישפחה עבור
 לה לתת קלה לא החלטה היתה

ש הרב הזמן יהודי. עם להתחתן
 כבר בכפר מבוכה. להם גרם עבר

 שעומד זוג כאל אלינו התייחסו
 הניעה. לא החתונה אבל להתחתן,

 אנע-ם מקום, בבל כמו ואצלם,
 לכן כבוד. מוסיף לא זה מדברים.

אותנו. הציל ממש הזה החוזה
 דוגמה. לשמש צריך אני ״היום

 הרב האמון את להצדיק צריך אני
זאת שלה. מהמישפחה שקיבלתי
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להמ עליו כי טענו, ■הרבנים כל
 כל את תחילה לבדוק יש וכי תין,

ה להתעורר. שעלולים הקשיים
 המיס״ של והשרירות ביורוקרטיה

 פרצו- במלוא כאן נתגלו הדתי סד
 תמי- שנתיים במשך המכוער. ״פם

 דבר אך ברבנים, חנן הפציר ימיות־
 ו־ חוזרות דחיות מלבד עזר. לא

 הב־ הרבנים דבר. קרח לא נ?$נות
 את להזיז מחדש פעם כל טיחו

 זאת. קיימו לא אך העניינים,
 מן כי חנן, הבין שנתיים מקץ ״

 הוא הישועה. תבוא לא הרבנים
■השול ולאטימות לפיגור יכול (לא

בלית- הדתית. המערכת בכיפת טים

 ב־ לעורו־דיו חנן פנה ברירה
 חוזה־נישו־ עבורו ערך זה נהריה.

ההת מערכת כל את הכולל אין,
נשוי. זוג שבין חייבויות
״מצ הזוג בני כי קובע, החוזה

 כל ללא חופשי באופן כי הירים,
 מיסגרת להקים החליטו כפייה

 חייהם את ינהלו שבה מישפחתית,
 אחד ולראות דבר, לכל נשוי כזוג

 בל עם החוקי, זוגו כבן בשני
 זד,.״ מקשר והמחייב המשתמע

לפרנ ״לדאוג בחוזה מתחייב חנן
צר וכל מזונותיה תרז, של סתה
ולהת היהודית בדת כמקובל כיה
 כראוי טובה, התנהגות אליה נהג
תרז תרבות.״ בני ואשה בעל בין

 יהודים ׳.בהברחת40ה־ בשנות עסק חנן י[{״שיטות עבו
וביבשה. בים לבנון, דרך ארצה

 התגייס בארץ .1950 בשנת בעצמו שעלה עד המשיך .הוא זו בפעילות
כשוטר. (משמאל) חנן בתמונה: .1957 עד בה ושירת המישטרה לשורות
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 באמת לך יקר עורך אם
 העור טיפוח מוצרי את לעצמך הרשי

״!■״*ס 4 ־*י♦ היוקרתיים
 העור, סוגי לכל מיוחדים קרמים של רחב מגוון

שיזוף. ומוצרי מי-פנים,מסכות ,חלבים

הממשלה רואשות וביו יצחק
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טלפון) ומספר כתובת לציין (נא
יןרב מאחור״ ־ אורי□ ״אורים״. אוהד ע״י נהרמה זו מודעה
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