
 את עזב ובכפייד. האדום בצבא היה אביה
ככרטיס־ הסב לה משמש היום יהדותו.
 באדם המאושר היה לדבריה, אביה, כניסה.

 לכניסתה התנגד הוא בתשובה. כשחזרה
בנאי. לגברי כשנישאה השעשועים, לעולם

 קיבל יושע, יקי עם ליחסיה שהתנגד הוא,
 בתשובה, החוזר עם נישואיה את בברכה 4

 אושר לי לגרום יכולת ״לא לה: ואמר
יותר.״ גדול

 הפכה בתשובה חוזרים של כדרכם
 כשפגשה מהאדמו״ר. יותר אדוקה אורנה

 אומרת היתה מהבוהימה, חברים לעיתים
שבמדי קורה ״איד :גדולה בתדהמה להם

 קראו שלא אגשים מסתובבים ישראל נת
 החינוך שבגלל קורה, איד בסידור. פעם אף

 זאת מד. יודעים לא אנשים פה, שמקבלים
 כשגיליתי בירכת־המזון. למשל, או, יהדות

 שרימו הבנתי מרומה, הרגשתי היהדות את
הבחירה.״ את ממני שללו החיים, כל אותי

 ססגוני בטקס שנישא בן-אברהם, הזוג
בישי למד הבעל לבני־ברק. הגיע בקדמה,

 חנות־הרהיטים את ניהלה ואורנה בה,
הסת שנים חמש ״במשך המישפחתית.

לראות. לשמוע, להכיר, רציתי לא גרתי,
 במיקרה בדיזנגוף עוברת שהייתי פעם כל

 לא שאני הרגשה רעה, הרגשה לי היתד,
בבני־ברק, פה, לעולם. לשם לחזור רוצה

 תופעה. הייתי לאנשים, מיוחד דבר הייתי יי
 הפך בעלי־התשובה שעניין לפני היה זה

 ומנהלי גדולים ורבנים שבאופנה, עניין
 לדבר שאבוא שליחים שלחו סמינרים

לאנ מקורבת להיות זכות לי היתה איתם.
בבני-ברק, ביהדות גדולים הכי שים

 שיעורים קיבלתי התורה, גדולי עם ישבתי
אותי.״ טיפחו טובות, הכי מהמורות

חדש ״לב______
אלוקים״ לי גרא

 הצעירה ידועה. דמות הפכה ורנה ^
 מיטפחוד עם שהגיעה התמהונית,

 ושימלה בדואית ־כפייה עשוייה ראש
 המיטפחת את החליפה ארוכה, זרוקה,

 השימלה ואת בפיאה־נוכרית מהר חיש
 בקפידה עשוייה צנועה, בשימלה הזרוקה
 כשנשאלה תשומת־לב. מעוררת ושאינה
 לחייה מתגעגעת אינה אם תקופה באותה

 במים- לחיות לד, קשה לא ואם הקודמים,
 חדש ״לב השיבה: קפדנית, כל־כך גרת
אלוקים.״ לו ברא

 אורנה נכנסה ממושך טיפול לאחר
 הבנות בנות. שלישיית וילדה להריון
 — נחמה וברכה.. יהודית נחמה, נקראו

יהודית שנה, באותה שנפטר אביה מות על

^1970( כנאי הזוג
סנסאציוני גירושין מישפט

 בנוסף ילדים לה שהעניק לאל בהודייה —
 — וברכה אביו, אצל שגדל אורי, לבנה,

 שכל־כך אחרי בחלקה, שנפלה הברכה על
 והנה ילדים ללדת יכלה לא זמן הרבה
 מכן לאחר חודשים תשעה הנס. אירע
נפטרה. הילדות אחת אסון. אירע
 שיבעה שישבתי שניה פעם היתה ״זו

 בני- כל הערב. עד מהבוקר שגה באותה
 אבלים. לניחום הביתה, אלי עלתה ברק

 שונה בצורה המוות על מסתכלים אנחנו
 בחיים, שעברתי מה כל אחרי לגמרי,
 זה שאת חשבתי מתה שהתינוקת ברגע

 דתית, אשה כמו אין אבל אעבור. לא אני
 במיקרה חס־וחלילה או לידה בזמן הן

שמ היא הבא עולם בחיי האמונה מוות.
אותנו.״ חזקת

 בהליכי־גירושין החלה תקופה באותה
 זה, את לעשות קשה היה ״זה מבעלה:

 מסכת הכל ככלות אחרי אבל להתגרש,
יהודים.״ בשביל נכתבה גיטין
 ״קודם הציבורית. בפעילותה החלה גם אז

 מבתים בנות אספתי דירה, שכרתי כל
 מאוחר בשלב בית. להם ומצאתי חילוניים,

 לי היה לא בהתחלה וילה, שכרתי יותר
 היום עד שלי, בכסף השתמשתי כסף,

 שלי. וכלים שלי רהיטים בפנימיה נמצאים
 אשת שנקרא שהקמתי, במוסד הבנות רוב
 המזרח עדות כי המזרח, מעדות הן חיל,

 האשכנזים שלנו. בעם המקופח החלק הם
 המוסד נוסד וכך לעצמם. לעזור יודעים

 המוסד בניהול רואה אני חיל. אשת שלי,
חיי. שליחות את עליונה, שליחות

 לשני מתחלקות אלי שבאות ״הבנות
 חילוניים מבתים בא אחד סוג סוגים:
 בא אחר וסוג דתית, מיסגרת ללא לגמרי,
 והן אותן, מושך שהרחוב אלא דתי, מבית

 ואיסורים. ניסיונות עלינו, לא עוברות,
 בלי נחת. הרבה לי ויש אותן מחתנת אני
 חתונות הרבה כל־כך לי היו הרע עיין

 הגעתי קנדה עד אפילו האחרון, בזמן
 והיא בית לד, שאין בחורה כל לחתונה.

 אני שלי. למוסד מוזמנת בעולם זרוקה
 להן ודואגת אוכל מחסה, לבנות נותנת

 מידרדרות בנות כמה יודעת את לאירוסין.
 ישראל, בנות על לי כואב כל-כך היום.

 כמה לחיות, איך להן אומר לא אחד אף
 מוכרות הן שלהן. החיים צורת נורא שזה
 לרחוב מגיעות בזול, כל־כך עצמן את

ומידרדרות.״
 בעיק־ הפכה, בן־אברהם—בנאי אורנה

 ציבורית דמות שלה, המוסד ניהול בות
 בתשובה, שחזרה החרדית, האשה ידועה.
 נוסעת סובארו, מדגם במכונית נוהגת

 למטרות זאת וכל לחו״ל, לעיתים־קרובות
שר עם שלה הקשר גם כספים. איסוף

 כשבאה נוצר חצירא, אבו אהרון ד,דתות,
 לה שיעזור ממנו וביקשה לראיון אליו

 הרוחני הרב שלה. למוסד כספים באיסוף
 חיים משה הרב הוא חיל אשת מוסד של

 כאשת משמשת גם שאורנה קרלנשטיין,
המוס עם בפתח־תקווה ישיבתו של הקשר

לכספים. הנוגע בכל הממשלתיים, דות
 בן־ אורנה של הקשר נוצר כיצד
״שר־הדתות :חצירא אבו עם אברהם

 ולב ראש לו שיש כאדם תמיד ידוע היה
 ביקרו ופופיק אורי גם תשובה. לבעלי
ורצון לבעלי־תשובה הבנה לו היתד, אצלו.

 לו סיפרתי לראיון, אליו הגעתי לעזור.
 אצלי שיש לו וסיפרתי עושה, אני מה

 ובאמת המרוקאית, מהעדה בנות במוסד
 מאוד גדולה נכונות לו שיש הרגשתי

 בלי מזמן, התחיל בינינו הקשר לי. לעזור
 לי עזר הוא המישטרה. לציתותי קשר כל

 של האפשרויות במיסגרת מסויימת, במידה
וידי קשרים הרבה לי יש מישרד־הדתות.

 אותי הזמינו יהודיות קהילות בעולם, דים
 מהרעיון מתפעלים מאוד אנשים להרצות,

 שאני מי לכל מספרת אגי שלי. המוסד של
 הוא שלי, האישי הסיפור את אתו נפגשת

אנשים. מעורר מאוד
 תוכניות לי ״אי!

פוליטיות״

 להן קשה לא האם החרדית, בחברה
 שינוי שעברתי אומרים היו ״בפסיכולוגיה

 אינו לו רגילה שהייתי מה כל מהותי,
 מכובדת לאשה נחשבת אני כיום חשוב,
 רוצה אני אחד. לכל להינשא יכולה ואינני

חכם, לתלמיד בתורה, גדול לאיש להינשא
במילכוד. צאתמנ _שאני ךכ

 שלי הראשון הנישואין" תהליך ״את
 שקרה מה אחרי שלמה. באמונה עשיתי

 על־ידי שגודל שלי, הראשון הילד עם לי
 מיצוות לקיים ורציתי ילדים רציתי אביו,

שנאמר, שכמו גם, האמנתי ורבו. פרו
 הראשון האדם לבדר. האדם היות טוב ,לא

 נישאתי מתאים, ושהיה בקירבתי שהיה
 וכשהוא מאוד, יפה חתונה היתד, זו לו.
הרא הפעם היתה זו הטבעת, את לי שם

 היינו שנינו בי. נגע שהוא כמובן, שונה.
 נכון לא שזה כשהבנתי בעלי־תשובה. אז

התגרשתי. ביחד, שנחיה
 גרושה אשד, להיות קשה התמודדות ״זו

 העבודה אבל קשה, זה חרדית, בחברה
 ניסו ביממה. שעות 24 אותי מעסיקה שלי

 וגדולים חשובים אנשים כמה לי להכיר
 שלא עד מתפשרת, איני אני אך בתורה,
אינשא.״ לא המתאים, באדם אפגוש

 בעלי- בעיני גם נחשבת בנאי אורנה
 פונים הם מעל. מורמת כאשד, התשובה

כספים. עבורם מגייסת והיא לעזרה אליה
 הרוק להקת חברי אליה פנו מזמן לא

הרוק, להקת עזרה. בבקשת זינגאלה
 רצו בתשובה, חזרו מחבריה ששלושה
 כדי כולל, ישיבת בשבילם תקים שאורנה
לישי נקבע שם גם תורה. וילמדו שישבו

 עבורם גייסה אורנה תשובה. שערי בה׳
 דירות עבורם רכשה לירות, אלפי מאות

 יושבים וכיום בתל-ברוך, קפריסין ברחוב
 ולומדים לשעבר זינגאלה להקת הברי
בן־אברהם. אורנה של בזכותה תורה

 כוויות כל לה אין כי הצהרותיה, למרות
 אורנה כי יודעי־דבר טוענים פוליטיות,

 רוצה היא פוליטית, למישרה עיניה נושאת
 הנאה האשד, להשפיע. מבפנים, לשנות

 ובלישכותיהם בחצרות קבועה אורחת היא
 אישיות כל אישית ומכירה רבנים, של

 בתוכניתה בארץ. הדתי בעולם חשובה
 לחוזרות הדרכה ספר לכתוב הקרובה

 היא ביוגרפי, ספר יהיה לא זה בתשובה.
 החיים סיפור בו שיהיה למרות אומרת,

ותבנה ממנו תלמדנה שהבנות ̂בדי שלי׳ הדבר היה לו בהז׳ךמגג^בי לו, אמר השר
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 לאסוף הצלחתי שנה לפני ד
 האחרונה בשנה בקלות. די כספים

 הבטיח וחצי שנה לפני הידרדר. קצת המצב
 גאון ניסים את לי שיכיר חצירא, אבו לי

 בינתיים גאון. של הגיס תמן, ואת מז׳נבה
 לגאון הגעתי ואני המישפט, עם עסוק הוא
 לי הבטיח הוא בז׳נבה. שלי חברה דרך

 ההבטחה. את שיקיים מקווה ואני עזרה,
 חייבת אני שבו במצב עומדת אני היום

 אישי. באופן לירות אלפי מאות לבנקים
 הבנות, את לחתן המוסד, את להחזיק

 מיום שוקעת ואני תועפות, הון עולה
בחובות. ויותר יותר ליום

 כספים, לאסוף כדי לחו״ל, נוסעת ״אני
 ילדות עם בית לי יש מוגבלת, אני אבל

 לנהל כדי בארץ להישאר צריך ומישהו
 חיי כל את מקדישה אני המוסד. את

 למרות בשבילי. שליחות •זוהי הבנות, למען
 אני פרשיות, מיני בכל אותי שמערבים

 ממילא פוליטיים. מתככים להתרחק רוצה
 צריכה אני לכספים זקוקה שאני זה על־ידי
 אני זו ובמיסגרת אנשי־ציבור, להכיר

 מה למרות אבל בכנסת. לעיתים מבקרת
 כל פוליטיות. תוכניות לי אין שאומרים,

 המוסד את להרחיב זד, אותי שמעניין מה
שלי.״

ל כי לספר יודעים בבני־ברק ואכן,
 בדעתה וכי פוליטיות, .*איפות. אורנה
 אחד המפד״ל. מטעם ',ברת-כננת1 להיות

בי סיפר, אבדחצירא סץ׳-ושך מעוזריו־


