
בירושלים תשו בלשבת הזה״ לנתב..העולם שניתן טולידאנו,

מתב
 זאת. שעשה הדתות שר סגן זה היה שנים

הנציגים. שמונה של ישיבה זימנתי כן, על
? הופיעו והם *
 במלון הופיע הוועידה כינוס ערב לא. הו,
 מר לו קוראים נסים, הרב של כתבנו שלי

 בידו. ומעטפה מיוחדת במונית בן־שבת,
 נציגי ארבעת ב־די חתום מכתב היד, בפנים

 מוכנים אינם כי שהודיעו הראשית, הרבנות
 הרב שיהיה מבלי• השר בלשכת להופיע

נק בתקנות כאילו ההזמנה. על חתום נסים
ההזמנה! על יחתום מי בע

התפוצץ... והעניין *
כן•
ה השר, פבוד לי, נא אמור .*
 היתה נסים הרם של זו תגובה אם

 על אישי, עלבון של מרגש תוצאה
 ההזמנה, על כחתימה בובד שלא

 הרבה עמול, משהו כאן שהיה או
יותר?

רצה הוא עמוק. יותר משהו ספק, בלי

בהם!
 של כסכום אפילו נוקבים דתך.
קנייתו. כמחיר לירות, 3000

כ על, אל מורמות וכפות־היד״ם העיניים
ו צדיק איש הלא שמיים: עדות מבקשות

 לא פרוטה אפילו אבו־רביע. הרב הוא, תמים
 כרב בתפקידו עניין. משום לכיסו, נכנסה

 הם־ הוא בצע. רודף אינו פתח־תקווה של
 האשכנזי, שהרב שעה שבע בדרגה תספק

ב דוחה אני אחת. לדרגה זכה ב״ץ, הרב
 והרמזים הללו, ההאשמות כל נפש שאט

 הרבנות את לו הבטחתי כאילו השפלים
כזב. הכל בתל־אביב. הראשית

 לאור נאמרים שהדברים טוב *
השמש...

ד עו  למנות צורך יש השבוע משהו: ...
 יועצי, עם התיעצתי מסויימת. למשרה רב

 אבו־רביע הרב כי ומצאנו לופז, סעדיה הרב
 כי החלטתי לבסוף אך לתפקיד. מתאים
 כדי שוחד. מתן הוא שהמינוי להגיד עלולים
למנותו. שלא החלטתי שפתיים, לוות להסיר

 היתה לא ידיעה אותה ההלכה. לפי מרים:
קיצונית. אישית השמצה אלא

 הכרוז את ראה כבודו האם *
 רבנים של קבוצה ידי על שפורסם

ו הרבנים פירוט ובה ספרדיים,
צעי נשים שנשאו החכמים תלמידי

זקנים? כבר בהיותם רות
 לספר חייב אני אגב, ראיתי. בודאי כן,

 שלוש, משפחת בבית היה עוזרי משהו. לך
 שלוש. יוסף הרב לפטירת השלושים לרגל

 יוסף הרב של אביו כי נאמר כרוז באותו
 הרב של בתו .22 בת אשה עם התחתן

 ״איזה בקריאה: עוזרי על התנפלה יוסף
 עד נבהל, עוזרי הכרוז?״ את פירסם ממזר

 אחרי במארוקו, ״אצלנו לו: הסבירה שהאשה
 נשא שלוש דויד הרב זקנות. היו שנה, 12

 בהיותה ורק ,12 בת בהיותה אשתו את
ממנו.״ התאלמנה 22 בגיל
כאלה? תגובות עוד היו האם *

בוגדה החונה אחו׳ ורעייתו השו נסיח: הוב ביו נשק
 ביקש וגם המועצה, על חיתתו את להטיל

ל יצאו לא שהבחירות זו בצורה להבטיח
 כדי בבחירות, לחבל החליט פשוט פועל.

כסאו. על לשבת שימשיך
המכ קבלת אחרי עשית מה *

תב?
ולתק לנוהל שבהתאם תשובה, ניסחתי

 הישיבה את לכנס המוסמך הוא אני נות,
 זה מכתב עם מיוחד שליח נשלח הראשונה.

הראשית. הרבנות נציגי ארבעת לכל

גזיצונית״ אישיוד ״השגזצה
 השתכנע אכדרכיע והרב *

? מהנימוק
לישיבה. ובא להזמנתי נענה הוא כן.
השלושה? ויתד *
 נסים. הרב בבית שעה אותה התכנסו הם
 שלא ומצאנו בדקנו כי זאת, יודעים אנחנו
 ובתל־ בירושלים הדין בבתי בדין, ישבו
אביב.
 עד גלוי להיות לעצמי ארשה *

ה את ששיחדת אומרים ג הטון*
לעמי שיצטרך כדי רביע אבו רב

שבמע למד אני בך, מתוך *
כש נמצאו האמצעים בל זו רבה
 השמצות במו אמצעים אפילו רים,

אישיות.
 עניין את ניצלו אפילו נכון. זה לצערי,

בו. לנגחני כדי נשואי
 זה, בענין נגע השר כבוד אם .*

 עתוני בכמה בו. להמשיך לי ירשה
 בי המוסרת ידיעה הופיעה בוקר

 נמסר הראשית״ הרבנות ״מחוגי
להלכה. בניגוד היו באילו
 לך אספר ואכזבה: כאב של מריר חיוך

 הרב של בנו זו. ידיעה מאחורי עומד מה
 העתונים מערכות אל טילפן בצלאל, נסים,
 על כשקראתי הזה. הדבר את להם ומסר

 שהוא מפתח־תקווה, כ״ץ לרב טלפנתי כך,
 ״זה אותו: ושאלתי הרבנות, מועצת חבר
 לי: אמר הוא המועצה?״ החליטה שבך נכון
בנוכ יכול אני נברא!״ ולא היד, לא ״לא!
ו המועצה חברי רבנים לעוד לטלפן חותך

השאלה. אותה את אותם לשאול
הנשו בי אומר השר וכבוד *
ההלכה? לפי הינם אים

או־ כולם הפוסקים. כל את אדוני יפתח

 כתב מאמריקה. מכתב כאן לי יש הנה,
בי הוא המזרחי. בפועל שעובד איש אותו

 הוא פוחד. כי_הוא שמו, את אציין שלא קש
 המפלגה הקימה השערוריה כל שאת כותב

מישראל. להוראות בהתאם הלאומית, הדתית
 מכתבי הגיעו האם ומהארץ, *

? תמיכה
 מהרב מכתב הגיע הבוקר רק רבים. כן,
 כותב: הוא טבריה. של רבה ועקנין, מאיר

 דברי כל מראות נזדעזעתי משמוע, ״נבהלתי
ו טירוף ושימצה, קלון המלאים העתונים

 אנשים מחוסרי־אחריות, אנשים זדונית. כוונה
 — ישראל ומינהגי התורה מדיני ריקים

 בעזות רוחו על שעולה מה כותב אחד וכל
 על כמותה, בעליל נראתה לא שעוד מצח

 המיוחסות מהמשפחות בישראל, וגאון רב
 שככה לענינים אוי הדתות. ושר בישראל

 לי נא הגידו שומעות. שכך ולאזניים רואות
 השולחן מרן שכתב מה על הלא קרה? מה

 ,לא ט׳) סעיף ב׳ (סימן העור באבן הערוך
 עליה ציין ילדה׳ זקן ולא זקנה בחור ישא

כש ,ודווקא ט״ז): קטן (סעיף היטב הבאר
 — בו חפצה כשהיא אבל בו. חפצה אינה

ו חכמיה הארץ, רבני על לי צר מותר.׳
 תלמיד וביזוי חרפת שומעים למה דייניה.

ושותקים?״ חכם

 ו* השר שכבוד אומרים יש *
שו רבנים על לחץ הפעילו עוזריו

 בדי למחייתם, בהם התלויים נים,
ה זה, מסוג מכתבים לו שישגרו
בו. תומכים

 ידעתי ולא המכתב את קיבלתי לי, האמן
 התפלאתי אפילו ועקנין. הרב כותב מה על

אדר זה. נושא על כותב שהוא כשנוכחתי
 לחצתי אם אותו לשאול יכולים אתם בא,

 כל על להגיב חשבתי לא בכלל אני עליו.
 אבקש שגא !כמה כמה אחת על העניין,
 תחת הפרשה את בזה וינפחו שיגיבו מאחרים

להשתיקה.

ממזגי״ במה ״זזפשו
 ארגון מטעם מודעות פורסמו *

 על כתגובה הספרדיים, הרבנים
הס הרבנים וועד של הדעת גילוי

 לא שפעולתך נאמר ובהן פרדיים,
ההלכה. לפי היתה
 יושב־ של דעתו את שאלו אדרבא, כך?

 אבו־ הרב הוא הלא הזה, האירגון ראש
תי... וחיתן ששידך חצירה  סבור אני או

 נסים הרב מבית הוצא הזה שגילוי־הדעת
 ידעו ם אחר ורבנים אבו־חצירה שהרב מבלי
בכלל. עליו
 כאילו בשמועות האמת מה *

להת הממשלה ראש ממך ביקש
נישו פרשת פירסום אחרי פטר,
איך?

 כל קיימתי לא בכלל, אמת. שום בזה אין
זה. נושא על בן־גוריון מר עם מגע

 להתפטר, מתכוון הינד האם *
הטוב? מרצונך

 מפטרים ולא אתפטר לא זה. ולא זה לא
להתפטר. סבירה סיבה כל רואה איני אותי.
שא עוד כבודו לי נא ירשה *
 החופה עניין את שמר מדוע : לה

בזו? בסודיות
 חשבתי שלא האחת סיבות: שתי לי היו
 מן בשנית המתחתן כמוני, מבוגר שאדם
 ומעל גדולה. פומבית מסיבה שיערוך הראוי
 עברה לא הלא השניה: הסיבה היתד, לכל,
 לערוך רציתי ולא אשתי, לפטירת שנד,

בשמחות. משתתף איני היום עד שמחה.
 הרעש, כל לאחר ■ביום, האם *

 שלא במשהו שפעלת סבור הינך
? בשורה

 בני אנו, מינהגנו לפי פעלתי ושלום. חם
 לנגח כדי זו בפרשה השתמשו המזרח. עדות
 הבחירות ובענייני מדיניים בעניינים אותי

 נשואי בין הקישור עצם הראשית. לרבנות
 נעלמת זדונית יד על מראה הבחירות לבין

 אישית, לי, ואשר נגדי. העניינים את המכוונת
 שמינהגיהם לאלה להישמע חייב איני הרי

ממינהגינו. שונים
 את מסכם כבודו היה כיצד *
הפרשה? בל

 אני היטב: נשקלת מלה כל בו קל, היסוס
 הנד האלה באנשים אלא בעצמי, לא מתביש.
בחי בענייני נשואי ואת אשתי את ערבבים

 קושרים אינם נקיי־הדעת כל ופוליטיקה. רות
העניינים. שני את

לפ רוצה השר כבוד האם *
 מעל זה, בעניין הציבור אל נות
הזה?" ״העולם דפי
 שיבין בישראל הציבור אל פונה אני כן.

עקרו על היא כיום המתנהלת המערכה כי
 הראשית הרבנות של ואופיה מעמדה על נות,
 יד יתנו אל ישראל. במדינת הדת ושל

 על־ידי אלה עקרונות לטשטש למבקשים
פרטיים. עניינים עירבוב
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