
Who am I – Amram Blau? (September 28, 1963) 
My grandfather, after whom I am named, was born in Slovakia, then West Hungary, in 1829, and was a 

disciple of Hungarian Ultra-Orthodoxy. He studied at a yeshiva in Bratislava and served as ritual 

slaughterer in various neighboring towns and villages. My father was born in 1857 and 12 years later 

my grandparents and two children relocated to Palestine and settled in the emerging neighborhoods of 

central Jerusalem, the population of which was predominantly Haredi. My father studied at the famous 

Etz Hayim yeshiva, married his cousin in 1873, and in the following 9 years they had 5 children. His 

wife died in 1882, and a year later my father married Sheine Ester Orenstein and they had together 

another 5 children, I am one of them. 

I was born in 1900 and my parents were at this point part and parcel of Jerusalem's Old Yishuv. After 

studying in the Ohel Moshe yeshiva in Mea Shearim, and marrying my first wife, Hinde Weber, I 

joined the Young Agudat Israel movement, a radical offshoot of youngsters who were critical of this 

organization's conduct. While Agudat Israel during those years and we both opted for isolation and 

segregation from the organized Jewish-Zionist yishuv that started to formulate gradually in 1918-1919, 

we, the young and the restless, were rather fierce and provocative in expressing our contempt toward 

the yishuv, its leaders, and institutions, and formed a staunch anti-Zionist ideology. For example, in 

November 1923, one of my brothers and I dumped a garbage bin on Chief Rabbi Abraham Kook, and 

on Purim 1932 we held a staged court case in which he was found guilty, sentenced to death, and we 

pocked a doll that represented him. You can imagine the uproar after what was coined as "the 

disgraceful game." 

Responding to Agudat Israel's collaborations with the Zionist yishuv and the Jewish Agency in the 

early 1930s, a group of us officially left the folds of Agudat Israel altogether, and in September 1935 

we founded Hevrat Hayim, an organization that called for complete isolation from the surrounding 

spiritually destructive forces, including Agudat Israel. Three years later, in October 1938, we founded 

Neturei Karta, which I lead until today. 

Considering that at any given time we were no more than 350 members and a hard core of about 100 

activists, we succeeded to gain presence and draw attention in the public sphere, and for some years 

even enjoyed the image of a big, powerful, and determined group, to the degree that there were those 

who thought that Haredim=Neturei Karta. 

I cannot list all our acts, but here are some examples: In 1948 we tried to persuade the British not to 

leave Palestine; we approached the United Nations requesting that they declare Jerusalem an 

international city and grant us UN citizenship, as we refuse to be citizens of the Zionist State; as of the 

second half of 1948 I led countless illegal protests and demonstrations against the desecration of the 

Sabbath, and was a regular visitor in the Zionist police stations, courtrooms and jails. 

My wife supported the family financially; she sewed kaftans by order, in between raising our ten 

children. On July 15, 1948, I was injured by a bombshell, and since then suffered from prostate-related 

problems. Hinde passed away earlier on today, while I was highly engaged in a round of protests in 

Jerusalem. She was diagnosed with cancer some months ago and the treatments at Asuta hospital in 

Tel-Aviv failed. I never visited her there as I almost never left Jerusalem, and if so – only for 

ideological reasons, i.e. demonstrations. Thus far, I have lived an extremely active life, now what? 



Who am I – Ruth Ben-David? (Summer 1963) 
I was born on June 22, 1920, in Calais, France, as Madelaine Ferraille. My parents were both Catholic, 

although not religiously devoted. At the age of 13 my family relocated to Paris where I studied in high 

school, and 6 years later I married my husband who served in the French army. For three years I 

worked as a teacher, and in October 1940 I gave birth to my only child, Claude. Our marriage lasted 

barely 3 years, and in September 1942 we divorced. A year later I earned my master's degree from the 

University of Toulouse and continued to teach at a high school. While being a student during the day, I 

was, admittedly, a dancer at certain night clubs and bars by night. During the Second World War I was 

active in the French Resistance. 

After a few years of gradual acquaintance with Judaism I converted in the early 1950s, first Reform 

and then Orthodox, the latter with Rabbi Rubinstein of the Haredi community in Paris. Shortly 

thereafter I started visiting Israel and placed my son in Kibbutz Yavneh in the conversion program, as 

he was approaching his Bar-Mizvah. I visited him from time to time, and made several long-standing 

contacts with Kibbutz members, especially Dov Rappel. In the years to come, whenever I came to the 

Kibbutz it was a notable attraction for all the children, due to my big red car which was not a common 

scene in Israel during the 1950s. 

During the process of my conversion, I met Rabbi Abraham Meisels, an extreme Haredi formerly from 

Russia, who led the yeshiva at Aix-las-Bains and I was greatly influenced by him. I gradually made my 

way to extreme Haredi circles, as I realized that they are THE authentic expression of Judaism. 

My claim to fame is undoubtedly my involvement in the smuggling of the child Yoselle Schukhmacher 

(born in March 1952) out of Israel. Make a long story short, his grandparents, Nachman and Miriam 

Shtraks, were Breslav Hasidim originally from Uman, and their two sons, Ovadia and Shalom, as well 

as one or two daughters, were associated with Habad. But another their daughter, Ida, was less 

observant and married Alter Schukhmacher, a Jew of Polish origin. Thanks to Alter, the grandparents 

and Alter's brothers-in-law immigrated to Israel in 1957 as part of the Wladyslaw Gomulka wave of 

immigrants. The grandparents settled in Mea Shearim and Ida and Alter started off in Nahariya and 

then relocated to Holon. As they encountered financial hardships, Yossele and his sister, Zina, lived 

with their grandparents. Zina was at a Habad school out of Jerusalem, and Yossele was at first in a 

local "heder." Towards the summer of 1959 Ida and Alter planned to reunite with their children and 

signed up Yossele for a local school in Holon. Upon several requests and visit with a view to take him 

to Holon, Yossele disappeared. He was hidden in Israel from December 1959 until June 1960, when I 

smuggled him out of the country, dressed as girl, and identified as my daughter, Claudine, to Italy. We 

continued by train to Luzerne, Switzerland, and I deposited him in Rabbi Soloveitchik's yeshiva 

overlooking this city's picturesque lake. After close to year there I relocated him to France for some 

months and in early 1962 I took him to the Gertner family in Brooklyn, New York. The Israeli police 

lost touch completely, and finally the Mossad traced my footsteps and I disclosed Yossele's location. 

On July 4, 1962, he landed at Lod Airport and rejoined his family, and I became a walking myth in 

extreme Haredi circles. Nevertheless, I am 43 and-a-half and still single, what are my prospects? 
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 דוד-נישואי עמרם בלוי ורות בן
 קימי קפלן 

 מסגרת זמן ונקודות ציון עיקריות

: אירוסין לא רשמיים וקביעת מועד חתונה לטבת  1963ראשית תשכ"ד, אוקטובר/נובמבר -מערכה ראשונה: סוף תשכ"ג

 . 1963דצמבר -תשכ"ד

 סין רשמיים. אירו –: חתימת ה"ווארט"  1964במאי  24-דמערכה שנייה: אור לי"ד בסיון תשכ" 

 : חילופי דברים ומשא ומתן פנימי בעדה החרדית. 1965קיץ  -1964מערכה שלישית: קיץ 

 העיתונות הישראלית מצטרפת ומסקרת את המתרחש. ; : גל שני של חילופי דברים 1965אוגוסט -מערכה חמישית: יולי

 ברק. -ה לבניבאישון לילעמרם עובר : 1965ביולי  24-אור לכ"ה בתמוז תשכ"ה מערכה שישית: מוצאי שבת,

 ): נישואי עמרם ורות בבני ברק. 1965בספטמבר   2מערכה שביעית: אור ליום שישי, ו' באלול תשכ"ה (

 ברק לירושלים. -: הזוג עובר מבני1966סיון תשכ"ו, יוני -מערכה אחרונה: אייר

 

 מקורות
ו עם ספרדים. קל וחומר לא  עם יקים א  נם מתחתנים"לעולם לא תמצאי שידוך במאה שערים... אנשי מאה שערים אי . 1

 השבתי במרירות" (רות בלוי, שומרי העיר).  –, נכון? עם גיורת

ר' עמרם   "המגיד מראשית אחרית הוא יתן שם טוב ושארית לאלה דברי הסכם הנקרא 'ווארט' שנעשה בין הרב. 2

הצדדים. מרת רות בן דוד  יתרצו שני תונה מתי שברש"י בלויא שליט"א ובין האשה מרת רות בן דוד תחי'... זמן הח

ר... והכל שריר ובריר וקיים אור ליום י"ד סיון תשכ"ד לפ"ק פה עיה"ק תובב"א" (אוסף  מתחייבת להתלבש כפי המדוב

 בלוי). 

נאים: אחרי נישואינו עלי להחליף את גרבי העבות בצבע ביג' שנהגתי  "ר' עמרם נכון לשאת אותי לאישה בשני ת. 3

של נשות מאה שערים" (רות בלוי,    בצעיף השחור הארוך  –ואת מטפחת הראש הצבעונית  ים שחורות,בוש, בגרבי לל

 . שומרי העיר)

ם גיורת זו.  כמה ימים לאחר מכן הגיע שליח ובידו מכתב ובו "הביד"צ שליט"א מפקדים עלי שאמנע מהשידוך ע. 4

וא ר"ע [= ר' עמרם] ישא את הא אוי כלל שה נו כדאי ור פקודה סתמית זו ניתנה (ב)סיון תשכ"ד". הנימוק: "שאי

 והיא גיורת" (אוסף בלוי). הצעירה ממנו  

פה: "שזה יהי' [= יהיה] חלול השם כלומר: אם אני שלפי הבעת דעתם שליט"א הנני בכלל  -נימוק נוסף שנמסר בעל. 5

ו אחרי בשביל זה  וגנת וירננ שה שאינה ה תורה וכו' אשא את הגיורת, הבריות הלא מביטים על גיורת כעל איאדם גדול ב

 , כדאיתא ברמב"ם פ"ה מהלכות יסודי התורה (פ"ה הל' י"א)". והרי זה בכלל חילול השם

 נימוקיו של עמרם בלוי בזכות נישואיו עם הגיורת ונגד בית הדין: . 6

ואפשר גם  ור לי להיות בלא אשה ומחויב אני עפ"י דין תוה"ק לישא אשה "עפ"י הלכה פסוקה בשו"ע אס  .א

מו ששנים מחברי הבד"ץ שליט"א יודעים מזה מכמה  ים, ומתוך שלבי מהסס מענין שבגופי (כ תהי' בת בנ ש

שנים קודם), שנשואי גיורת הי' מוציא אותי מהסוסים אלה, וכאשר הקב"ה הזמין לי שידוך זה עם גיורת 

צנועה שלה  התלבושת ה ותה... ועלחיל וחסודה זו... אשר כולן מעידין על צדקתה חסידותה וישר  צדקנית אשת

בלה עלי' להתלבש כלבושן של הנשים החרדיות של דור הישן בירושלים ת"ו, גם  הלא עדים כל רואי', ועוד ק
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למען הצילו  קנתה לה שם טוב ונתפרסמה לשם ולתהלה בכל העולם מתוך מעשה של 'יוסלה' שמסרה נפשה 

ה זאת לי ממש כהשגחה מיוחדה  ם, הרי היתוחמשה שני  לתורה ולאמונה, והיא אשה משכלת בגיל של ארבעים

 ". מן השמים

"לבד אשר מצאתי גם ענין גדול בהשלמת רצונה של גיורת צדקנית זו אשר השתתפה בצרת ישראל והתמסרה   .ב

ו של הקב"ה, ובכל הזמן מצאה את מקומה להציל נפשות ישראל בימי הצורר ימ"ש ובאת לחסות תחת כנפי

כם עד כדי להבין את  ולתוה"ק [= ולתורתו הקדושה] ללכת בדר מונים לד' השומרים א בביתם של צדיקים אלה

רוחה של היהדות הנאמנה ולכאוב את כאבה, וזה יתר מעשר שנים שהיא מתעגנת לבלתי לכת אחר כל שידוך  

צפה כי הקב"ה ימציא לה שידוך כאות נפשה הטהורה אשר כדאית  הבא לידה אם דל ואם עשיר, אלא ישבה ומ

 ונה, ולקיים בה: בחוץ לא ילין גר". שיושלם רצ וראוי' כזו 

"אני מוצא להעיר: עניין זה של חלול השם שהוא דוקא באדם גדול וכו' על ידי רנון הבריות אחריו, בשו"ע [=   .ג

ידון בעיקר לפי עצם המעשה ולא לפי מראית העין  בשולחן ערוך] לא נמצא. וכפי שרואים ענין חלול השם נ

ון שלפנינו שלא נמצא בשום  מעשה האדם גדול שמץ של לא כהוגן כהנדכן כשאין בת... מכל שורנון הבריו

מקום בהלכה שום זכר או שמץ של פגם בנשואי גיורת כי בודאי שאין רנונם של טועים... אין להתחשב עמהם  

ל,  קטן או גדוצינו בשום מקום אשר ההלכה מחייבת לעבור על דברי תורה דבר ואין לחוש לזה... וזהו שלא מ

או הצלת אשה הטובעת בנהר וכדומה, שיהי' בזה ענין עם  אנסים, או חלול שבת מפני פקוח נפש,  אם מפני

 רנוני הבריות". 

פשה, אינה "ואל נכון הבטת המונים אלה על ערכה של גיורת, שעי"ז תרחף הוצאת מסקנא לדחותה ממשאת נ .ד

רצונו של השי"ת... רצונו של  עת תוה"ק וצבות נגד דרק כשלון בעבירה על מצות ד' אלא הרי זו גם כהתי

א שיחסנו אל הגרים תהי' בהתקרבות באהבה יתרה במבט של כבוד והערצה בהתמסרות להשלים  הקב"ה הו

רה] על המצות עשה של: כאזרח רצונם, במדה יתרה אפילו מזו שאנו מחוייבים לרענו האזרח... [ויש בה עבי

 מכם יהי' לכם הגר, ועוד כמה מצות המפורשות בתורה". 

של גדולינו  "והשאלה הנשאלת איך יכלו הביד"צ שליט"א להגיע לפחד גדול כזה, בשעה שלפנינו רשימה  .ה

מפני  בכמה דורות מחולפים שנשאו גיורות ולא נזכר בשום מקום שיהי' לזה איזה שייכות עם חלול השם... אם 

שהיא צעירה ממני, המסתבר שגם בין הגיורות שגדולינו נשאו היו כאלה שהיו צעירות מהם, ובועז שנשא את 

עים... ובעז לא חש לכל זה לכל רנונים אלה  רות הלא מפורש בחז"ל שהוא הי' בן שמונים והיא היתה בת ארב 

גלה זו... הרי לפנינו דברי קבלה ולקח אותה לו לאשה... גם דעת הבריות ורנוניהם יכולים אנו למצא במ

 מפורשים שאין לחוש לרנונים כאלה".  

ת  "אבל אין יכולים לשמוע בשעה שמורים לעבור על ג' [= שלושה] לאווין חמורים מפורשים בתו"ק בהונא .ו

 הגר ועל הלאו של ולא תשא עליו חטא דהיינו לאו שלא לבייש את חבירו". 

 דמונים וח' [= חרם] הקהלות". אסור "לבטל קנין שיש בו ח' [= חרם] ק  .ז

 

 מה עושים?: הצעותיו של הרב יואל טייטלבוים, האדמו"ר מסאטמר ומנהיג העדה החרדית 

 שידוך. לירות בכדי שתוותר על ה  25,000: לתת לרות 1965יולי  .א
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: "לדחות את הנישואין לפחות למשך שישה חדשים, מתוך תקווה שתוך תקופה זו 'יתפכח' ר' עמרם  1965יולי  .ב

 אהבתו לגיורת". מ

: על מנת "שכח הביד"צ שליט"א לא יפגם והכאב ישקט", הוא מציע לעמרם "שאלך למקום אחר  1965יולי  .ג

 ואעשה מה שלבי חפץ". 

 
October/November 1963 – June 1966 

 
- Unofficial engagement between Ruth and Amram in October/November 1963, 

with a view to getting married in December or January 1964. 
- Official engagement, May 24, 1964, without setting a specific date for the 

wedding. 
- Summer 1964-1965 – exchanges between Amram and the rabbinical court (beit 

din) of the Eda Haredit. 
- June/July 1965, Rabbi Yoel Teitelbaum visits Israel and gets involved: 
1. offers Ruth 25,000 IL to back out from the engagement 
2. suggests to "defer the marriage for at least 6 months, with the hope that during 

this period R' Amram will 'return to reality' and overcome his love to Ruth." 
3. suggests that "I go elsewhere and so as I wish," as to not undermine the authority 

of the beth din and the pain will calm." 
- July/August 1965, the Israeli press reports about the case intensively. 
- Saturday night, July 24th, Amram leaves Jerusalem for Bnei-Berak. 
- Ruth and Amram marry on September 2nd. 
- The couple returns to Jerusalem in June 1966. 

 
1. "You will never find a match in mea shearim… the people of mea shearim do not marry yekes 
or Sephardim… certainly not a convert responded bitterly" (Ruth Bloi, autobiography). 
2. "R' Amram is willing to marry me on two conditions: After our marriage I have to replace my 
colorful stockings with black ones, and my colorful head cover with a black shawl like the one 
women in mea shearim wear" (idem). 
3. "A few days later a messenger from the Eda Haredit's rabbinical court handed me a letter in 
which the members of the court order me not to marry Ruth, explaining that it is inappropriate 
that he, R' Amram, marry this woman who is young and a convert." 
4. "It will be desecration of God (hilul hashem) if I, for who I am, will marry the convert, as 
people look upon a convert as a dishonest (?) person." 
 
Amram's response to the demand that he not marry "the convert": 

1. According to halakha, one is obliged to be married; due to his "known physical problem," 
he should marry a convert since a Jewish-born female is obliged to have children and this 
won't happen; she is a well-worthy human being and proved her loyalty in the Yossele 
case. 

2. The argument that the public look down upon converts is mute, since the bible reiterates 
numerous times that we are obliged to treat converts with respect and honor, and it is 
forbidden to deceive them. 

3. "Many" of our ancestors married converts considerably younger than them, such as Boaz 
and Ruth. 

4. It is forbidden to break off an engagement "deal" 
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