
בציציותיו בודקה1ה העול□ □בקר
 לצרכיו ומפוארת מרווחת די אינה קודמו, אונטרמן,

המיוחדים.
 כאשר הזדמנות, ניצל היבחרו, לאחר אחדים חודשים

 קודם י ששימש רחב־ידיים, אולם שלווה בהיכל התפנה
 העתיקה. לעיר הועבר עצמו בית־הדיו בית־דין. כאולם

 לישפה לו יקים שנתפנה במקום כי החליט גורן הרב
 סיפח הפנוי האולם אל בכך. הסתפק לא הוא אך חדשה,
 ארכיון מאוחסן היה מהם שבאחד סמוכים, חדרים שלושה
מייד. משם הועבר הארכיון הראשית. הרבנות

 את להצדיק כדי די. לא בכך אך יש, מקום ובכן,
 כלשהם. שיפוצים בו להכניס יש בו, והשוכן המקום כבוד

 לא גורן, הרב כשל קשרים עם תקציב. דרוש ולשיפוצים
בעייה. כל בכך היתה

 המיפלגה הצטרפות נגד ־שפסק לפני ימים, באותם
 ובן־טיפוחיו חביבו גורן היה לממשלה, הדתית־לאומית

 לשר- אחד אישי טלפון ספיר. פינחס שר־האוצר של
 האישור הושג רישמי באופן אך סודר. והעניין — האוצר

 במיכתב שפנה שלמה, היכל מנהל יפה, ד״ר באמצעות
 מפתיעה. בזריזות אושר התקציב באוצר. לאגף־התקציבים

נשמר. הטוב שהסדר העיקר
 האדריכל של בידיו נמסר הלישכה של תיכנונה

 תוכנית מ.ע.צ.. זכתה עצמה השיפוצים ובעבודת פרידמן,
 מחדש, בנייה קירות, שבירת כללה הנירחבת השיפוצים

שטיחים פרישת בעץ, החדשים הקירות כל של ציפויים

 אלף בשמונים מסתכם השיפוץ לצורכי התקציבי ״האישור
 קודם עוד כיום, כבר כי בפניו ציינתי כא־שר לירות.״

 לירות, אלף ממאה למעלה הוצאו העבודה, שנסתיימה
י כן .אם זה, מי של עניינו מעניינו. אינו זה כי השיב

 ומנהל־לישכתו דוברו שטרסברג, יצחק את שאלתי
 בלישכתו לשיפוצים שהוקצב הסכום מהו גורן, הרב של

 אך הסכום, גודל את ידע לא הדובר הרב. של החדשה
:הבטיחני

 לירות.״ אלף וחמישים מאה על יעלה לא ״הסכום
 מסתכם המאושר התקציב כי שהוצהר לאחר וזאת,

בלבד. אלף בשמונים
 פרט מגלה התקציב, אישור נוסח בדיקת

 חלש־ שתי שיפוץ לצרבי ניתן האישור מדהים.
הרבנים. שני של בות,

 הרב של דוברו דואק, עורך־הדין אל פניתי כאשר
 בלישכת לבקר וביקשתי יוסף, עובדיה הספרדי הראשי

 מכספי בחלק משתמש הוא גם אם לברר כדי הרב,
 עיניים עלי פקח התקציבי, באישור כאמור השיפוצים,

תמהות.
 ״הרב בתוקף. אמר לביזבוז,״ מתנגד עובדיה ״הרב

 השקענו לא אנו עבורו. מספיקה הקיימת שהלישכה סבור
שיפוצים.״ בביצוע או בתיכנון פרוטה אף

לישכה
בתל-אביב

 הראשיים, הרבנים כל מבין היחיד הינו גורן רב ך*
 בנוסף המחזיק, היום, עד זו רמה במישרה שכיהנו 1 1

 לישכה בתל־אביב. שנייה לישפה גם שבירושלים, ללישכתו
 המרכז, באיזור ביותר היקר המישרדים בבניין נמצאת זו

אמריקה. בית
 הוסכם פגם. ללא זה, עניין גם מכוסה חוקית מבחינה

יושב־ מאייר, ד״ר באמצעות באוצר, התקציבים אגף כי

 הראשי רבה גורן, הרב עתיד קצרה תקופה תוף ^
 רחבת־ידיים בלישכה לשבת ישראל, של האשכנזי ^

 הראשי שהרב העובדה בירושלים. העתיקה בעיר ומפוארת,
 ופשוטה, קטנה בלישכה ממול, יסתופף יוסף, עובדיה השני,
ועיקר. כלל לו מפריעה אינה בפתח, כעני

 מרשה שאינו מה אחד רב לעצמו להרשות יכול כיצד
 לכך: התשובות אחת במעמד? לו השווה השני, הרב לעצמו
 בתקציבים גורן הרב משתמש המקרים מן בחלק לפחות

בלבד. לשימושדשלו עובדיה, ולרב לו המשותפים

גוון הרב שד
לישכת
פאר

 גורן שלמה הרבנים נבחרו 1972 באוקטובר 15* ף
 מרגע לישחאל. הראשיים כרבנים לשמש יוסף ועובדיה ■1

 הביזבוז מיצעד החל ראשי, לרב גורן של בחירתו
חוגג. והפזרנות
 הרבנים במישרת המכהנים את שימשה רבות שנים
 בהיכל לשניים, מחולקת אחת, ליישבה לישראל הראשיים

בירושלים. שלמה
 הראשי, הרב עבור מפואר חדר היה כזו לישכה בכל

 אך והמזכירה. העוזר מנהל־הלישכה, עבור נוסף וחדר
מהרב בירושה שקיבל הליושכה כי החליט גורן הרב

■פת אב1 ״א״
 ובכורסאות־עור. בספות הלישכה ציוד מקיר־אל־קיר,

 גם החדשה בלישכה תותקן הרב של לדרישתו בהתאם
 שמרכזיית־ שניראה כיוון מיוחדת, מרכזיית־טלפונים

 לכולם, עד־עתה שהספיקה שלמה, היכל של הטלפונים
עבורו. יעילה או טובה מספיק אינה

 העבודה הופסקה יום־הכיפורים מילחמת פרוץ עם
 האחרונים בשבועות אך גורן, הרב של החדשה בלישכתו

 הראשי לרב לספק במאמץ בעיצומה. עתה ונמצאת חודשה,
 כבוד ואת כבודו את ההולם מישכן האפשרי בהקדם

כהונתו.
כי ומצא בדק מורג, גיורא מ״שרד־האוצר, דובר

 דמי־ את למישרד־הדתות יעביר הדיור, אגף ראש
הלישכה. עבור הגבוהים, החודשיים, השכירות

 בצוות גם להחזיק חייבים נוספת, בלישכה מחזיקים אם
 הרב אצל בעייה היוו לא מעולם כספים ענייני ;אבל נוסף.

 ה־ מתקציב החורגות הנוספות, המשכורות עניין הראשי.
הוא. גם סודר לישכה,

 לישכה שכירת על־ידי כי העובדה אותו הטרידה לא גם
 להתקיים החייב העדין האיזון את והפר שוב פגע שניה,

לישראל. הראשיים הרבנים שני בין
 הרב זקוק מדוע מקורי, הסבר גורן הרב של לדוברו

 לטלטל ו״קשה גיור, בענייני עוסק הרב שנייה. ללישכה
מסביר. הוא לירושלים,״ אנשים

 עסקו לא הקודמים הראשיים הרבנים אם לשאלה
 יוסף, עובדיה השני, הראשי הרב והאם גיור, בענייני

כולם הצליחו ובכל־זאת בגיור, הוא אף עוסק אינו

ב כ שראל ר ופרשו י
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