
״נ/ייביצעאונטדמן![׳סיס לשעבר, דאש״ם ובנים המפסידים:

 מצע־ — המועמדים ארבעת מבין כיחידי
 הלכה, בענייני להקל הבטיח בו בחירות,

לר ביקש בכך בית־הילל. על־פי לנהוג
 המתונים, הבוחרים מבין נפשות כוש

והמפד״ל. מיפלגת־העבודה מאנשי
 נסים, הרב אויבי כל קמו שעה אותה

 הספרדי העסקן אלישר, אליהו ובראשם
 הובא האשכנזיים מאבותיו (שאחד הוותיק
 ספרדי, כרב כאן לכהן אירופה מצפון
 תעמו־ ניהלו הם מיקצועי). ספרדי והפך

ה המועמד לטובת תוקפנית לת־בחירות
מפתיע.

 של טכסיס זה כל היה למראית־עין,
 נסים, תחת לחתור כדי דווקא, אונטרמן
גורן. עם שהתחבר
ה האמינו כד נסים. האמין כף
 של סיכוייו המיפלגתיים. בוסים

 גורן אבד ממש. אפסיים נראו יוטה
גדולה. אפתעה להם הנחיל

יחיד שירטון
 שלם. הניצחון היה גורן, שכיל ^
 גו* היוותה יוסף עובדיה של בחירתו >4

 הודות בי עצמו. שלו לניצחונו לת־הכותרת
זו: לבחירה

 לא כי להוכיח גורן יכול •
הממ צו פי על כרב־מטעם, נבחר
נכ :ולראייה האפיקורסית. שלה

 שהשילטון יוסף!, עובדיה גם חד
כו. רצה לא בהחלט

 נוצחו הקיצוניים החוגים כי הוכח י•
הקרב מן ערקו לא הס אמיתי. בקרב

 שלא דבר ,49ו־ 54 בני באו 76ו־ 91
המדינה. בצמרת עדיין הושג

ההב אחרת, בחינה מכל אולם
פעוט. הוא דל

המיפרגה נאמני
 מטבעו, אופורטוניסט הוא גורן רב ך*

 מצב בכל עמדותיו את המתאים אדם \ (
 כדאי היה שלו. האישית הקאריירה לצרכי

 מתון של באיצטלה להופיע הפעם, לו,
 יוכל מחר הבעיות. כל את שיפתור ומקל,

 ומגן כמחמיר אחרת, באיצטלה להופיע
 לקידום דרוש יהיה הדבר אם ההלכה,

'בטל כך על רמז כבר הוא שילטונו.
בחירתו. אחרי מעטות שעות וויזיה,
בעניי להקל יכול יוסף עובדיה הרב

 היא הכללית גישתו אך מסויימים, נים
התומ אחד והוא אורתודוכסית־חשוכה,

 הדתית הכפייה של ביותר הנלהבים כים
והנ בחורי-ישיבה שיחרור כולל בישראל,

כפייה. חוקי הגת
 לפי תשמש, החדשה הרבנות

 מיפלגת-העכודח כידי קלף שעה,
 ככפייה. למילחמה קץ לשים כדי

 להסרת תירוץ תשמש גורן בחירת
 הצעת־החוק בולל ליברלי, חוק כל

 כעניין ל״ע של המינימליסטית
החיתון״. ״פסולי

 עלולה ״מתונה"■כביכול רבנות
 רבנות מאשר יותר גרועה להיות

 מוכיחה נוקשה רבנות בי נוקשה.
פעי במילחמה צורר יש בי לכל
רב הדתית. הכפייה לשכירת לה

את להרדים עלולה ״מתונה״ נות

!בדאות״
ת ל פ ה □ יסי1 ל

 נגד נסים את לגייס ונסים, אונטרמן
אונטרמן.

 מאוד- רצה הוא הדין. את קיבל גורן
 כי לו ברור היה ראשי. רב להיות מאוד
 מיפלגת־ בעזרת רק זאת להשיג יוכל

והמפד״ל. העבודה
 למיפלגת־העכודה הבטיח הוא
 של הבוערות הבעיות כל את לסדר

 זוג־הממ־ פרשת כגון — השילטון
 — נסים לבחירת והסכים — זרים

למראית־עין.

יוסר בן־פורת
רב רק להיות רצה לא גורן ולם ^

 השליט גם להיות רצה הוא ראשי.
ברבנות. הבילעדי

 המיב- את בסתר תיכנן כן על
 :בשם־צופן לבנותו שאפשר צע

 מ■ להבדיל ניפלאות״, ״מיבצע
נסים״. ״מיכצע

 17 במשך תקיף. איש הוא נסים כי
 חלש הוא ברבנות. התבצר ארוכות שנים

 נסים־גורן של ברבנות ענייניה. כל על
זוטר. שותף מהווה גורן היד.

בחלומו גורן חלם כד על לא
יוסף. עובדיה על חשב לבן תיו.

 גדול למדן גם הוא 49ה־ בן יוסף
עי יליד הוא נסים, כמו גדול. בטלן וגם

 לדת, מחוץ השכלה לו אין כמוהו, ראק.
 שלא מערביות. שפות כל יודע הוא ואין
 חניך — בחור־ישיבה הוא נסים, כמו

 בירושלים, יוסף פורת העיראקית הישיבה
הלו נסים, של המושבעת אויבתו שהיא

אפוט עיסקי רקע על שנים מזה בה חם
רופסות.

 גורן יוסף,—גורן של ברבנות
 את ינהל הוא היחידי. השליט יהיה

 בתפקיד יסתפק יוסף העניינים.
הכלים. אל הנחבא הלמדן
 הסכם מתוך פעל שגורן בשעה וכך,

הס על־פי פעל הוא נסים, עם גלוי
ברב הספרדי עמיתו יוסף, עם סמוי כם

בסודי-סו- הוכן הכל התל-אביבית. נות

להפליא. מדוקדק בתיכנון דות,
 יוסף עובדיה הגיש ממש האחרון ברגע
 את הדהים הדבר מועמדותו. את במפתיע

 נסים בחירת כי שסברו הגורמים, כל
 השילטון. מטעם אוטומטית, תהיה
— יוסף פירסם המועמדות, הצגת עם

 עצמם, על קיבלו בכך חרם. הטילו ולא
החדשה. הרבנות עול את למעשה,

גו של כילעדי שילטון יקום •
כרבנות. רן

ב יותר, סימפאטית גם תהיה הרבנות
בני במקום הגיל. מבחינת הציבור, עיני

 אליבי לשילטון לספק הציבור,
 כדי ותוך הדתית, הכפייה להמשך

 לכפייה הקרקע את להכשיר כך
יותר. עוד גרועה

ב להיפך: נשבר. לא המפד״ל שילטון
המיפלגה. נאמני רק נבחרו הרבנות מועצת

ב״רואוד זאב עור בקאויקטווה הזוגוו/ שזי הבחירות: לפני הגדולה האשל״ה
״?י


