
הר־אשוך־לציון
האשכנזי, הראשי הרב אם

 כי מאמין גורן, שלמה הרב ן \
 כי על־טכעיים, ככוחות ניחן הוא
 חזיונות רואה קולות, שומע הוא

 רגיל שכן־תמותה כדמויות ומבחין
 מאמין האם ז בהם מבחין אינו
 העליונה ההשגחה כי גורן הרכ

להנ כדי כנפיה את עליו פרשה
 ממנו למנוע אישי, כאופן חותו

ה כדרר ולכוונו טעויות, לעשות
 האם ץ כישראל ראשי לרב ראויה

 לאה שאין אישי, קשר גורן לרכ יש
 שמיימיים, כוחות עם אחר, אחד

 הוא כאמצעותו ושרפים, מלאכים
 דו-סיטרית שיחה עימם לנהל יכול

 התיקונים לכל עליון אישר ולקכל
היהודית? ההלכה לפי עושה שהוא

חיו היא ד,אלה השאלות לכל התשובה
 הראשון־ של למקורביו להאמין אם בית,

עו לישראל, הספרדי הראשי הרב לציון,
בעיצו עתה הנמצאים אלה, יוסף. בדיה

 שני בין המתנהלת הקודש מילחמת של מה
 הרב של בשמו מביאים הראשיים, הרבנים

 מאלה יותר ומזעזעים נוראים דברים יוסף
התפר באותה יוסף הרב השמיע אותם

שנער הפנים בקבלת לוהטת, רגשות צות
 המלכים במלון שעבר השבוע בשלהי לו כה

שם. הספרדית העדר, ועד ע״י בירושלים,
 הבאים מקורבים, אותם של לדבריהם

 מיל- את מנהלים הרב, מלפני ויוצאים
הב עליו, ההתקפות את והודפים חמותיו

 בשינוי לאחרונה יוסף עובדיה הרב חין
 שינוי גורן. שלמה ברב המתחולל קיצוני

 הדיקטטו־ בנטיותיו רק• מתבטא אינו זה
 ובנסיונו הראשית הרבנות במועצת ריות

 זהו הראשון־לציון. של מדמותו להמעיט
 באמונה המתבטא נפשי, שינוי לדבריהם,

הזה. העולם מן שלא כוחות עם בקשרים
 על־ידי אוכחנה לא זו תופעה

 כשנים מעולם, יוסף עובדיה הרב
 שלמה הרב של לצידו כיהן כהן
 אולם בתל־אכיב. הראשי כרב גורן
 ערב לראשונה לו התגלתה היא

 היה הראשית. לרבנות הבחירות
לפ קצר זמן יוסף, של לטענתו זה,
 סיפר גורן הרב הבחירות. יום ני
 קוק, הרב של קברו על עלה כי לו

הש את ולבקש שם להתפלל כדי
 כעת ואז, הבורא. אצל תדלותו

 עיניו, את עצם כאשר התפילה,
הב אשר חזיון, וראה קולות שמע
 שניהם, של בחירתם כי לו טיחו
רא כרכנים יחד, גם ויוסף גורן

מובטחת. שיים
 המצטרפת זו, מיוחדת־במינה האשמה

 יוסף הרב שהטיח החמורות ההאשמות אל
 מביאה ברבנות, בעמיתו שעבר בשבוע

ה שני בין הנטושה הקודש מילחמת את
חדש. לשיא הראשיים רבנים

 הנשק
הסודי

 של שבחירתם הוא הגורל חוק ו**
 ראשיים, כרבנים יוסף ועובדיה גורן

הרא ברבנות חשוכה תקופה לסיים נועדה
 הראשיים הרבנים שני דיברו לא בה שית,

חתי וניהלו זה, עם זה וניסים) (אונטרמן
 ההדדיות המהלומות זה. תחת זה רות

 מעל היו ויוסף גורן השבוע שהחליפו
ה ביריבות ידוע שהיה מה לכל ומעבר
בעבר. רבנית

ש שלב הרבנים בין במערכה חד
ה הרב • מספר גורן טוען: עובדי

ם קולות שומע שהוא ר״ תו ס מי
 ופרץ שכמעט יוסף, הרב בכך התחיל

בירו המלכים במלון שעבר בשבוע בבכי
 נכבדי בפני ליבו את שפך כאשר שלים,

הספרדים: ירושלים
סו אני לכהונתי נבחרתי ״מאז

 אני בלילות. ישן ואינני יסורים כל
 ומוסיף מחטים הרבה בלעתי כבר

פעל שנים ארבע אותם. לבלוע
 הרב עם ושלווה שלום מתיר תי

 צפרדע אותה שבאה עד גורן,
נפ תהום נחילים. נחילים והתיזה

עוד. לפרש יכול ואיני בינינו ערה
זמן. לאורך חייב נשאר לא גורן הרב

 עובדיה הרב את גורן הרב עימו הביא
 מדוע ? הראשית הרבנות כס אל יוסף
 היא התשובה כשותף? מתנגד צריך היה

יוסף. את נכונה להעריך ידע לא שגורן

 שלא האיש
ת ידע יוסף א

 מיפלגת כי כל, לעיני היה וגלוי רור ךי•
הרב לכס גורן את שהועידה השילטון, -4

 יכהן לצידו כי מעוניינת הראשית, נות
גורן אבל ניסים. הרב ראשי ספרדי כרב

 של החמורים דבריו פירסום למחרת כבר
 שלו. הסודי הנשק את שלף נגדו, יוסף
 את אחרונות בידיעות לפירסום מסר הוא

 ״הממזר״ של הנישואים תעודת העתק
 מי כי הסתבר לפיה לנגר, חנוך שטוהר,
 אחר היה לא הנשואין תעודת על שחתם
 שהתנגד מי יוסף, עובדיה הרב מאשר

הממזרים. בפרשת גורן למהלכי בפומבי
 היא אבל פומבית, סטירת־לחי זו היתד,

 ״הלכה ליוסף. מאשר לגורן יותר הזיקה
 חמורך, את הפסדת — טריפוך! חמורך

 משום עצמו, על טרפון רבי אמר כך
 את למכור היה וצריך הלכה בפסק שטעה
נזק. לו שגרם לבעלים לשלם כדי חמורו

 השבוע הטיח !״גורן חמורך ״הלכה
 הרב. של מזכירו בפני גורן ממקורבי אחד

 כי בעליל חשו גורן של תומכיו אפילו
הסאה. את הגדיש הוא

 נגד יוסף של האשמותיו כי ידעו הם
יסוד. נטולות אינן גורן

 מיל־ מעל כיום המרחפת החידה
מדוע :היא הרבנים של הקודש חמת

 כך לשם התואר. על בלעדי מונופולין רצה
 הידוע ניסים הרב של בסילוקו צורך היה

ותכליתי. פשרני בלתי קשוח, כאיש
 לנגן חשק שום לגורן היה לא
 וכככוד ככתר ולהתחלק שני כינור

 רעיונו זה היה אחרת. אישיות עם
 ניטים הרם את גם להדיח גורן של

עוכדיה. את כמקומו ולהעלות
לה צריך יוסף עובדיה הרב היה לכאורה

 את למענו שהדיח על לגורן אסיר־תודה יות
 הרא־ בטלית להתעטף לו ואיפשר ניסים

 מעולם היו לא עצמו יוסף לרב שון־לציון.
מצ יליד הרב וכוח. שילטון של יומרות

 בלבד, בתורה גדולתו בכוח שעלה ריים,
 ובחי־ מאינטריגות להתרחק מנסה כשהוא

ששו כמי ידוע ומיפלגתיות, עדתיות שות
 הציע כאשר בשקט. להישגים להגיע אף
 ראשי, לרב מועמדותו את להגיש גורן לו
 הוא הצלחתו. בסיכויי יוסף האמין לא

להע שלמד ■משום בו תומך שגורן סבר
רא כרבנים המשותפת בעבודתם ריכו
בתל־אביב. שיים

השני־דציון
 זמן שהתפוצצה הממזרים, שפרשת אלא

הב ראשיים, כרבנים בחירתם אחרי קצר
תמימותו. לנצל מתכוון שגורן ליוסף הירה

 הפיר- את לשאת היה יכול שלא יוסף, ,
 הפומביות בהופעותיו וד,ראוותנות סומת

 כך עם להשלים היה יכול לא גורן, של
שו מחנה עם אחד בצד עצמו את והעמיד

ה וו־,קיצונים הקנאים גורן, הרב ללי
 לשפוך כדי כושר שעת שמצאו חרדיים

 לא לכך לשעבר. יריבים על רותחת לבה
להסכים. גורן היה יכול

היש בעיתונות ההדוקים קשריו בעזרת
 ב־ יוסף את להציג גורן הצליח ראלית,

 חסר שפל־רוח, כאדם שונים פירסומים
 דיעו־ את לשנות המסוגל שידרה, עמוד

שני. הירהור כל ללא יום תוך תיו
 החליט הרבנות מועצת את גם
 יוסף את להעניש כדי לנצל גורן

הממ כפרשת יד לו נתן שלא על
 הרום את כך לשם ניצל הוא זרים.

 הרכנות. כמועצת לו שיש המוחלט
 מסדר■ סעיפים והעלה הוריד הוא

 עיניו, כראות המועצה של היום
יו הרם של הצעות כזילזול כיטל

 שרירותיות ההלטות קיבל סף,
אוטומטית. שאושרו

תקציב
במתנה

 בדרכו נותרה בלבד אחת כן־נגף ^
בית :מלא לשילטון גורן הרב של

 מוחלט רוב היה שם הגדול, הרבני ד,דין
יש ז׳ולטי, הרבנים י ובראשם למתנגדיו

בפסי הכירו לא אלה וגולדשמיט. ראלי
הממזרים. בפרשת גורן של קתו

 לפדר-היוס. כך על עכר לא גורן
 ביקש שר־האוצר, אל פנה הוא

 למעלה של מיוחד, תקציב ממנו
ה מיספר להגדלת ל״י, ממיליון
 הרכני ככית־הדין היושכים דיינים
רום. שם לו להבטיח על-מנת הגדול,

להו גורן היד, יכול החדש התקציב עם
 לבית־ שלומו מאנשי דיינים חמישה סיף

והפ הזדרז ליוסף, כך על כשנודע הדין.
 שיוסיף ונחת, נועם בדרכי בגורן, ציר

 ושניים ספרדים רבנים שלושה לבית־הדין
 בבית־הדיו איזון להשיג כדי אשכנזים

אש שלושה בבית־הדין מכהנים (כיום
 גורן של תשובתו ספרדים). ושני כנזים

 מספיר התקציב ״קיבלתי :אותו הפתיעה לא
רוצה!״ שאני מה בו אעשה ואני במתנה,
 תדמיתו וצרוב. מוכה חש יוסף הרב
 עד ירדה הדתי והציבור הרבנות בחוגי
המדרגה. לשפל

 לפשר נואשים ניסיונות נעשו השבוע
 מיל- את ולסיים הנצים הרבנים שני בין

 להתיר הסכים גורן הרבנית. הקודש חמת
 של הנשואין תעודות את לקרוע ליוסף
 על לחתום חתום, הוא עליהם לנגר, חנוך

 מקורבי בלחץ בעצמו. החדשות התעודות
 הרב את יוסף בירך אף הצדדים שני
 השבוע. המזרחי ועידת בפתיחת גורן

 אף מרגלית, הרבנית יוסף, של רעייתו
 בשיחה גורן, צופיה הרבנית את הזמינה
שלמה. בנה, של האירושין לחגיגת אישית,

 זו כי ניבאו יודעי-דבר אכל
אישיו כלבד. זמנית שכיתת־נשק

ה הרבנים שני של הנוגדת תם
סע להוליד עוד עלולה ראשיים

 קודש ומילחמות מעטות לא רות
ספור. לאין
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