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 לפעול לחמר להניח הכתם, את לכסות כיותר: פשוט
רבב. השאר ללא נעלם הכתם ולהבריש.

 ופרפומריות. מרקחת בבתי להשיג ל״י. 1.50 השפופרת סחיר
בע״נז נורית חברת היחידים המפיצים
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 עורר לא דבר שום פרשת־לבון, בכל
ה ריבוי מאשר בעולם יותר רבה סלידה
 גם הישראלית. בעתונות הלבנים כתמים
הפר בפרטי ביותר התעניינו שלא עתונים

 הביש״, ״עסק מהות את חקרו ושלא שה,
ה אלה. כתמים ,על אצבעותיהם את שמו
 כתם הם הלבנים הכתמים הכללית: דעה

הישראלית. הדמוקראטיה פני על שחור
 יותר זה היה הישראלי, הציבור לגבי
ה פרטי את לדעת מבלי גם שחור. מכתם

 קטן במיעוט רק כי הציבור ניחש פרשה,
ידי הלבנים הכתמים מסתירים מקרים של

 המקרים ברוב ממש. של בטחוניות עות
העלו עניינים על פוליטי ויכוח למנוע באו
ולמוות. לחיים האומה גורל את להכריע לים

 ההפוגה התחלת עם נסתיים לא זה מאבק
 לפי ירד עסק־הביש בפרשת־לבון. הזמנית

 הפך הלבן הכתם אך — הפרק מן שעה
עצבו. בזכות לעסק־ביש

 מול דמוקראטי, להישאר הרוצה ציבור
 נערי־ של והולכים המסוכנים תעלוליהם

לב כתמים עם להשלים יכול אינו הזוהר,
 נימוקי־ על־ידי ירומה לא גם הוא נים.

 אשר במדינה כי יזכור הוא כוזבים. בטחון
 צבא!״ — העם כל חזית, — הארץ ״כל בה
 ״כל המסקנה: אל מוביל נוטף קטן צעד רק

סוד!״ — ידיעה
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 בישראל? ראשית רבנות בכלל דרושה האם
 לא. למסקנה: להגיע החלו רחבים חוגים

נימוקים: כמה לכך יש
 של סמכות לרבנות אין ממילא 9
ל מתעלמים ביותר הדתיים והחוגים ממש,
מקיומה. גמרי
 כמו בעולם, רבים יהודיים לקיבוצים •

ראשיים. רבנים בכלל אין ארצות־הברית,
 הרבנים בחירת סביב ההתרוצצות >3

את הורסת הדת, את משפילה הראשיים

זה. למוסד ההמונית האהדה שרידי
 מצה. רב סיכוי אלה לדעות תיו לא

 לעמדה נחשבת עודנה הראשית הרבנות
 המלחמה. בארץ. במישחק־ר,כוחות חשובה

המרץ. במלוא השבוע נמשכה זו עמדה על
 מסובך הבח־רה סביב המאבק מי. מיהו

 מזמן חדל הרחב שהציבור כך, כדי עד
 תסבוכת העיקריים. קוזיו אוו אפילו להבין

 — שונים מאבקים שני משילוב נובעת זו
 הרב כס ועל האשכנזי הראשי הרב כס על

 מהם אחד בכל אשר — הספרדי הראשי
 התנהלו כאילו זה היה שונות. חזיתות

 בשדה־ שונים, עמים בין מלחמות, שתי
אחד. קרב

העיקריים: הלוחמים הכוחות
 להיות שואף גורן, שלמה הרס •

 יהיה מי לו איכפת לא אשכנזי. ראשי רב
 להשלים עתה מוכן ;הספרדי הראשי הרב
מו אינו ניסים; הרב של כהונתו המשך עם
שר־הדתות• בכהונת להסתפק כרגע כן

 להישאר רוצה נסים, יצחק הרב •
 גורן, בבחירת תחילה רצה לא בתפקידו!

 תקיפת כאישיות גורן יתגלה שמא מחשש
 של הדיקטאטורה המשך את ימנע מדי,
גורן, עם להתפשר עתה מוכן ברבנות! נסים
 רוצה מיימון, דייב יהודה הרס •

האס בן כמוהו, שהוא, גורן של בבחירתו
 לכך מוכן המנוח! קוק הרב של כולה

כיסאו. על יישאר שנסים
שיטרית ככור בךגוריון, דויד •

בב רוצים המנוח, טולידאנו הרב ונאמני
 פנים בשום מוכנים אינם אך גורן, חירת

ש נסים, של כהונתו המשך עם להשלים
 להפקיר■ מוכנים ביג׳י! את פעם לא הרגיז

נסים. עם יתפשר הלה אם גורן את
 של הרוב וסיעת שפירא משה •

 למנוע רוצים הלאומית, הדתית המפלגה
 אח העוין גורן, בחירת את מחיר בכל

 כהונתר עם להשלים מוכנים אך מפלגתם,
 אונטרמן הרב בבחירת רוצים נסים! של

 מפלגתי שהוא ביודעם האשכנזית, לרבנות
סייג. ללא להם המסור

 של מיעוט וסיעת רפאל יצחק •
 גורן״ בבחירת רוצים הדתיים־הלאומיים,

אחרי טובה להם יכיר הלה כי חשבון מתוך
)6 בעמוד (המשך
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