
לרבנות מחוץ חופות שערך בחשד קונסרבטיבי רב לחקירה עיכבה המשטרה

ער יחשוב עשה
נחש יהוו■ ויעשה

 מסוכן עבריין אחרי רדפו לא בחיפה חיון רב הרב של דלתו על בבוקר בחמש שהלמו השוטרים
 הרב נגד הרבני בית־הדין שהגיש תלונה בעקבות הגיעו הם • חירום במקרה לטפל הוזעקו או

 עצוב יום "זהו ושוחרר: לחקירה עוכב הרב • הרבנות למסגרת מחוץ חופות שעורך הקונסרבטיבי
האורתודוקסי" הרבני בית־הדין בידי שרת כלי להיות נגררה המשטרה בישראל. לדמוקרטיה

 צינורקי, בה1ט אל־חי, ליאור
פרידסון ויעל גליקנזן איתן

 בראש העומד היון, רב הקונסרבטיבי הרב
התעו בחיפה, "מוריה" המסורתית הקהילה

בי דלת על דפיקות לקול בבוקר בהמש אתמול רר
 שוטרים לגלות נדהם הדלת את כשפתח תו.

החל בעקבות לחקירה מעוכב הוא כי לו שהודיעו
 בחיפה, האזורי הרבני בית-הדין של שיפוטית טה

הרבנות. למסגרת מחוץ חופות עריכת של בעוון
 מקיים לשניים, ואב לזהבית נשוי ),56(חיון הרב
 על לרבנות שהוסמך מיום רבות, שנים כבר חתונות

 התלווה בבוקר אתמול הקונסרבטיבית. התנועה ידי
 אישיים קשרים שהפעלתי אחרי ו״רק השוטרים, אל
 מלמד שאני לשיעור הנשיא לבית להגיע להספיק כדי

 הורה הצהריים בשעות אותי". שיחררו באב, ט׳ לקראת
 למשטרה מנדלבליט אביחי לממשלה המשפטי היועץ
מג מעשיו אם שייבדק עד חיון, הרב את לחקור שלא

 את הבינו הם "לדעתי פלילית. לעבירה חשד בשים
 לביתו כששב אמש אמר מדי", מאוחר שעשו הטעות

הסוער. היום אחרי בחיפה אהוזה שבשכונת
 בעוון לחקירה מהמיטה להיגרר נעים לא "זה

 הרב אתמול אמר וישראל", משה כדת חופות קיום
 כאן. כבר "איראן אחרונות", עם"ידיעות בשיחה היון
 כבר בישראל. חופות לערוך ואמשיך חופות עורך אני

 משטרת אם כאלה. חתונות כמה לי יש הבא בחודש
 לכלא שיצער הראשון אני אותי, לעצור רוצה ישראל

 פחות יהודי מעשה על לחשוב לי קשה כזה. דבר על
 בידי שרת כלי להיות נגררה המשטרה באב. ט׳ בערב

 לדמוקרטיה עצוב יום האורתודוקסי. הרבני בית־הדין
בישראל".

 בינתיים שהפכו הרב, השיא שאותם הזוג בני
 חשש בשל הרבנות דרך להינשא יכלו לא להורים,

 "תקופה לעזרתם. נחלץ וחיון האישה, אצל לממזרות
לה יכולים לא שהם להם הודיעו החופה לפני קצרה
 היון. מספר הבירור", להמשך לחכות וצריכים תחתן

 הזוג את הצלתי הזמנות. שלחו אולם, קבעו כבר "הם
 מיני כל לגביהם שהיו זוגות הרבה שהצלתי כמו הזה

 שלי התפקיד זה זה, את לעשות אמשיך אני ספקות.
 הרבני, בית־הדין עמדת את להבין מתקשה היון כרב".

 מכירים לא אתם ממנו. חלק ולא לו כפוף לא כש״אני
 האבסורד זה בטענות? אליי באים אתם מה אז בכלל, בי

 האישה כי בעובדה הרבני בית־הדין הכיר לבסוף פה".
להינשא. לה והתיר ממזרה, אינה

 לרגל לאירוע הנשיא לבית היון הרב הגיע בצהריים
 כי ואמר לחקירה ריבלין הנשיא התייחס שם באב, ט׳

 שכן מאליו, מובן לא הוא היום כאן שמתקיים "האירוע
 בנושא משטרה מחקירת אלינו הגיע ממשתתפיו אהד
הפ ושהטיפול ארוכות, שנים במשך טופלה שלא

 להימנע ביקש עצמו חיון הרב סערה". מעורר בו תאומי
כמ אך לחקירתו, התייחס ולא הנשיא בבית ממחלוקת

כעסם. את להסתיר התקשו הדוברים כל עט
 שהשתתף שרנסקי נתן היוצא הסוכנות יו״ר
 האחרון היום שזה סמלי משהו "יש כי אמר באירוע,

 מוציאים בבוקר בחמש שנכשלנו. כנראה בתפקיד. שלי
 ולא בבוקר בחמש למה הוא הוויכוח וכל מהבית, רב

 שחושב ישראל במדינת גדול חלק שיש זה בתשע.
 הסוכנות יו״ר גם הבעיה". זאת אותו, לעצור שצריך
 כי ואמר למקרה התייחס הרצוג, יצחק(בודי) הנכנס,

האחרו הדברים אחד וזה ושיסוי, לפילוג תורם רק "זה
ובכלל". באב ט׳ ערב לו זקוק שלנו שהעם נים

 משטרת של "מחובתה נמסר: ישראל ממשטרת
וב לחוק, בניגוד שבוצעה עבירה כל לחקור ישראל

 מוסמך שיפוטי מוסד של מחייבת החלטה לאור פרט
 מר את המשטרה זימנה השבוע יותר מוקדם בישראל.

הנ במועד להתייצב שלא בחר הוא אך לחקירה, חיון
הבו לחקירה לעכבו המשטרה נאלצה זאת, לאור קוב,

שוחרר". שבסיומה קר

אתנזנל הנשיא, בבית באירנע חיח הרב

2 11 }

1,1W!

L* ׳ ז״י־ te

mm

עץי־

A ־,

שערך nuinnnn באחת הזוג בני עם חיח הרג


