
 יכלה ולא רצתה לא הבעיות. כל את
להסתיר.
 על ועקרים מרים מאבקים של שנים

 היא זאת, בכל חופשיה. להיות זכותה
 שנותיה מיטב כי לומר מסכימה אינה

 ■ מגאווה: נוצצות עיניה התבזבזו.
 האמצעים. את מקדשת ״המטרה
 הילד, את להציל היתה שלי המטרה

 רווה אני השם. ברוך הצלחתי, ובזה
 בישיבה טוב. ילד הוא נחת. ממנו

 בחור הוא הכיוונים, מכל אותו משבחים
לא טוב לעשות איך מחפש שרק

 מיצוות, בהרבה עוסק הוא נושות.
 ראש־ באמצעותו. לא לידיעתי שבאות
 שאילו הבן, של באירוסין אמר הישיבה
 בגלל רק נבנית היתה יבנה ישיבת

שווה.״ היה זה — שמוליק

 עם יחד קטנה, בדירה הגר וחולה,
 איבד העקשני במאבקו הקשיש. אביו

 ניתק שהבן שנים זה בנו. את בדרך
קשר. כל עימו

 פנה הוא שנה, 18 לבן כשמלאו
 באמצעות בעשרת־ימי־תשובה, לאביו
 של הראשי רבה כהן, שאר־ישוב הרבה
 לא אני .18 בן אני ״היום לו: ואמר חיפה

 ברשות אני אמא. ברשות ולא ברשותך
 רוצה אתה אם בישיבה. לומד אני עצמי.
 בקשה לי יש כבן, בחזרה בי לזכות
 גט!״ לה תן אמא, את שחרר אחת:

 אינו הבן מאז הבקשה. את דחה יהלומי
ממנו. לדעת רוצה
 הילד של הראשון נסיונו היה לא זה

 בינלאומי לפירסום לאמו. גט להשיג
הראשון. נסיונו דווקא זכה

 בית־ את ושאל בבכי פרץ ״הילד
 נולד?״ הייתי שלא מוטב ״האם הדין:

 יצא והוא באוויר, תלויה נותרה השאלה
החוצה.

 עיתונאי שמוליק פגש ״בחוץ
 רגיל היה שלא העיתונאי, אמריקאי.

 בבית־ צעירים כל־כך נערים לראות
 כולו הסיפור את ופירסם התעניין הדין,

אמרי יהודי (שבועון פרס בגיואיש
 שלא מוטב ״האם הכותרת תחת קאי),

להיוולד?״
 רות אל התקשר הכתבה בעיקבות

 אורתודוכסי רב אנטלמן, אהרון הרב
 הוא בארצות־הברית. בית־דין ואב

 והציע שלה מהמיקרה עמוקות התרשם
 קורות את לו שלחה רות עזרתו. את

בית־הדין של פסק־דין בצירוף חייה

ב ניר־דו יום ועמודים חסימה בעוברת בחסיעוי א ס, ר ת מ  ארבעים מאורי״ וענבע אל?*יגו הסעות עונ
 אנחנו כועוארעלם נהר ועל יסא כיף עלי פתארידגבא ם־געדעאובגאססאן עאנו העונים דן5כ? ועוכבו

 בעוערינוז־רהאי דהסות זדבדי דיעדנו אנקז־סל בודינאדחודבלולתרגאבתקנהאה^־נאם־דדאמגתא
 לאעותו רהםעג־י חיובי בבני ורבנן דאורייתא עבז־עגיז־ינו עמה עועעודים אפרים בן עורמה גברא
 ,י—אעיר או־ת יתגיא עוודוא דינינו בבי דיעודאלוגם הגדזלבארעא דינא ובי דחיפה בי־דינא דנו ובבר
ת רות ת יוציא עווהבעל לדינא ועסקנו וסירב פינחס ב  לאו ואם יום שיערבו ר־״נוך העטנרה אעורר א

ת מכה דינינו בי ת זכית במו האעוה א א ר הו ח עועדז ב כו ת ל ת הבעל א סבו  והעירו כבדי• הסרת ב
 סער הכרסל הר יעל ימא כיף על דיתבא מתא בוזיעה ודעו העומד אפרים בן לעולמה כמכין אנחנו לכן

ת רות איתתא להאי ואסרינן בונבינן דידנו ובי ענוורין וגגו עובוקין ואגרת תרוכין  היובש העומדת פינחס ב
כי יודבי ותרוכית ועיבכזית פנורית וכדו הכרמל הר ועל יסא דף על דירזבא מתא בחיפה  דיתיהויץ ל
דינן יומא מן ביד־יכי יסחא לא ואנעו דיודצביץ גבר לכל להחנסבא לסהן בנפעויכי ועולגואה רעואת

ת והרי ולעלם ת א תר ל סו כ א אדם ל ת ׳—.!־־רם-----ויש! :—מעי: נ—־־־׳־!כז דרבנן כרנקנ
דיינים
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מסירה עירי

בארץ שנפסל האמריקאי הגט
הנאצים!״ כמו הם ,.הרבנים

 אמא״. של ״הילד תמיר היה הבן
 צריך הוא כי הרבני בית־הדין כשפסק

 כבן כשהיה אביו, ברשות להיות
 פקיד עם ללכת בתוקף התנגד שמונה,

 להזעיק יצא ומשזה ההוצאה־לפועל,
 רות עימו הסתתרה שוטר, של עזרה

 עד במחתרת, שבועות היו ושניהם
 להשיג הצליח ויינגרטן שעורך־רין

 שהחזיר בית־המישפט, של פסק־רין
לאמז. הילד את

 רות, יצאה שנות־המאבק 23מ־
 גאוותה. שעליו בן עם דבר, של בסופו
 יצא יהלומי, שלמה לשעבר, הבעל

בודד ערירי, גבר הוא היום בחוסר־כל.

אחד, יפה יום ,15 רות:״בגיל נזכרת
 שהוא בבוקר לי ואמר שמוליק בא

 הביתה כשחזר בירושלים. לטיול נוסע
 אלא טיול, היה לא שזה לי הודיע בערב
 העניינים את לקחת החליט שהוא

 לבית־הדין נסע והוא כדבריו, בידיים,
 מהרב לדרוש לעירעורים, הגדול

 שלי הפרשה את לגמור ז׳ולטי בצלאל
 וני־ רב זמן לו לקח ולתמיד. אחת

 הרבנים. אצל שהתקבל עד דנודים,
 אשם אתה ,רק היתה: שקיבל והתשובה
 מאחר שלך, ההורים בין בסיכסוך
ורוצים כל־כך אותך אוהבים ושניהם

 מאחר כי שקבע לעירעורים, הגדול
 על מיצווה שנה, 13מ־ יותר עגונה והיא

גט. לה לתת בעלה
 הקורה בעובי נכנס אנטלמן הרב
 בעניין עמוד 42 בן סיכום לרות ושלח
 אם כי שאמר פסק־דין בצירוף שלה,
 יום, 60 בתוך גט לה יתן לא בעלה

 אותה יזכה ארצות־הברית של בית־הדין
בעלה. תחת ב״גט־זכיה",

 ורות ארוכה תקופה כשעברה ואכן,
 שוב פנתה היא מבעלה, בגט זכתה לא

 הגט את שלח והוא אנטלמן, לרב
הקונ סגן ארצוץ:הברית. לשגרירות

 עליו, חתם בשגרירות הכללי סול
 העיתונים: באחד רעשה(כותרת והארץ

 מתוך פועל עצמאי רבני ״בית־דין
בישראל!״). ארצות־הברית שגרירות

 מוזר סיום ^
ומפתיע ^

עד אצלי נמצא גט ^
/  בתי־ ״אבל רות, אומרת היום," 1 1/

 לקבל הסכימו לא בארץ הרבניים הדין
 בית־הדין בפני עמד אנטלמן הרב אותו.
 והירצה בתל־אביב האיזורי הרבני
 המוסריים הנימוקים כל את לפניו

 ללא אך הגט, לכשרות וההלכתיים
 אותי, הזהיר אפילו בית־הדין הועיל.
 בשגרירות הגט את שקיבלתי שכשם

 להתחתן יכולה אני ארצות־הברית,
 ברגע אבל ארצות״הברית בשגרירות

 ישראל, אדמת על תדרוך רגלי שכף
ביגמיה.״ בעוון להיאסר יכולה אני

את לתת הבעל את לחייב נוסף נסיון

בר!׳

מנחלתו״ ״היא
 שאלות, משנשאל אבל לדבר. תחילה רצה לא יהלומי למה *¥¥
 מנוהגה הגמור ההיפך ובחריפות. בהתלהבות בלהט. ענה *¥

א גרושתו. של השקט  וברוחב לו שנגרם בעוול בצידקתו, בטוח הו
ליבו:

 אם גדולה. יותר לאמביציה השני הצד את מכניס זה מנוול, אחד כשצד
 אס שנה. 20 להתגונן צריך האבא אז שנה, 20 האמא בידי נשק הוא הבן
 כששכבתי שלום. לי יגיד לא הוא אותי, ויראה כרחוב היום יעבור הבן

 לבקר. בא לא הוא בבית־חולים, נמרץ לטיפול במחלקת כהתקף־לב
 אחת מילה לי אמר לא אבל להלוויה, בא הוא נפטרה שלו כשסבתא
ניוולות? לא או חשבון לכל מעבר ניוולות סדום? לא או סדום זה ניחומים.
אחד. אף של עיסקו לא זה שלי, שיקולים זה גט? לה נתתי לא ״למה

 סטירת־ לי נותן בן־אדם אם גט? לה שאתן למה אז להתחתן, רציתי לא
 רוצה את לבסוף? נתתי למה לו. מגיע לא כי לא, צדקה? לו אתן אני לחי,

 בריאותי משבר שנים שלוש לפני עברה היא לך: אגיד אז לנשמה? להיכנס
 החלטתי עליה, כששמעתי קשה. בריאותי משבר עברתי אני וגם קשה,
 בין הבדל רואה את זה. את אמרתי דקות חמש תוך הגט. את נותן שאני
לאדם? אדם

החתונה בעת יהלומי ורות שלמה
החופש!״ טעם את -לטעום

 בראשות בחיפה בית״הדין עשה הגט
 הסתמכו הרבנים כהן. שאר־ישוב הרב
 בית־הדין, של קודמת החלטה על

 מכו והסיקו מורדים, ששניהם שקבעה
 פיתרון גם בגט. הבעל את לחייב שניתן

 בירושלים הגדול בית־הדין סירב זה
לקבל.

 מוזר באופן הסתיימה הפרשה
 משנודע שבועות. כמה לפני ומפתיע

 רות, מספרת להתחתן, עומד שבנו לו
 עורך־ הרבני לטוען יהלומי מר הגיע
 מאחר קושיה: ובפיו רענן, דוד הדין

 שני שעבר סוכרת, חולה אדם שהוא
 את לפרנס מסוגל ואינו ניתוחי־לב

 לשלם בנו את לחייב ניתן האם עצמו,
דמי־מזונות? לו

 מדבר החל אך מהשאלה, נדהם רענן
 לגמור כמה, יודע המי בפעם ליבו, על
 אינך ״האם אותו: שאל הוא הפרשה, את

 על שבאו והצרות המחלות שכל חושב
 מענה שאתה העובדה בשל באו ראשך
שנה?" 23מ־ יותר אשה

 רות, מספרת הזאת,״ ״השאלה
 אמר: והוא משהו,״ אצלו הזיזה ״כנראה
 שזה בתנאי מוכן, אני אותי. ,שברת
 שלא כדי האפשר, ככל מהר יבוצע
 כמו והתייפח להתחרט׳, זמן לי ■יהיה
קטן. ילד

 ונמשך שנמשך הגט, סיפור וכך,
 שעות בתוך לפתע הסתיים ,1963 מאז

 הזמן. אחרי במירוץ ״היינו ספורות:
 לרב הבשורה את בישרתי שישי ביום

 סידר הוא כהן. הרב חיפה, של הראשי
 9ל־ ברבע ראשון. ביום יבוצע שהגט

 כבר הייתי בתמוז, י״ג ראשון, ביום
הכל. אחרי

 בעננים, נהדר, מרגישה? אני ״איך
טפו־טפו־טפו.

 תעודת־ שתגיע אחרי אעשה ״מה
 לשם אחזור ראשון, דבר הגירושין?

 דבר. שום — ואחר־כך הוטמן. נעוריי,
 אני שלא. בטח — זה בשלב להתחתן?

החופש." טעם את קצת לטעום רוצה

מתי
מחייבי□

בעל?
 שבהם המיקרים אלה

 הבעל על ההלכה. לפי כופים,
 - מסרב הוא ואם גט, לתת

אותו: לכלוא אפשר
 שחיי־ מום, בעל הוא אם •

 כתוצאה מופרעים האישות
ממנו.
 או ידיו שתי נקטעו אם •
 או שהתעוור, או רגליו, שתי
 שהוא או מחלת־הנפילה לו שיש
 עצה ואין מהפה רע ריח בעל

 עובד שהוא או זאת, לתקן
 בו ודבק מאוסה מאוד בעבודה

ממנה. כתוצאה רע ריח
 לעלות רוצה האשה אם •

מס אינו והבעל לארץ־ישראל
כים.

 ה• על המקילים המיקרים
גט: לקבל אשה
 רוצה אינו הבעל אם •

אשתו. את ולפרנס לעבוד
 מסכים אינו הנעל אם •

אשתו. עם יחס־אישות לקיים
 מגרש בכעסו הבעל אם •

 או מהבית, פעם מדי אשתו את
 אחרי גם אותה מכה שהוא

בו. שהיתרו
 באשתו בוגד הבעל אם •

 לכך עדים ויש אחרות נשים עם
 ב־ זונות״) ״רועה נקרא (הוא

שא הפוסקים יש כזה מיקרה
אותו. כופים פילו

2 ■י■ כפירי דזזזמד, 9 ■■■




