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תגובה. כל לדובר
היתה לא שבירושלים,

מכונית
פאר

*  ראשי, כרב בתפקידו לכהן גורן הרב החל אשר ן
 ״דומה מכונית לרשותו להעמיד משר־האוצר דרש

 דבר של !בסופו ;אך כהונתו. כבוד בגלל גולדה,״ של לזו
טורינו. גראן פורר האמריקאית במכונית־הפאר הסתפק

 במוסר־ שרים מיספר נתקפו כאשר המלחמה, אחרי
 הצורכות אמריקאיות במכוניות־פאר משתמשם על כליות

 ריכבם, את להחלוף למינהל־הרכב בקשות הגישו רב, דלק
 שאינם יותר, קטנים כלי־רכב לרשותם להעמיד ביקשו

 גדולות כה כמויות צורכים ואינם בפארם עיניים מנקרים
דלק. של

 עם נימנה לא גורן הראשי הרב כי נתגלה בבדיקה
 במכד להשתמש היום עד מוסיף הוא אלו. בקשות מגישי

שלו. האמריקאית נית־הפאר
 טורינו הפורד אין ענקית, מכונית היותה למרות

 מסמכים בפני הציג גורן הרב של נהגו אמינה. מכונית
 בהזנחת להאשימו יוכל לא שאיש כדי — המוסך בחתימת

 לכך הגורמים הרבים הפגמים כי המאשרים — הרכב
 מקורם למוסך, קרובות לעיתים מוכנסת שהמכונית

רשלנית. בנהיגה ולא בפגמי-ייצור,
 ״מאי״ כמוסד המכונית חונה יום 30 מזה
 נשבר, במנוע חיוני חלק תל״אכיכ. צ, וסרמן כרהוכ

 חילוף חלקי אין בארץ, כאלה מכוניות־פאר שמעטות וכיוון
מארצות-הברית. שהוזמן הנ״ל לחלק ממתינים וכעת עיבורן,
 מכונית שוהה בהן הפעמים שאר כבכל הפעם, גם
 שכורה. דארט דורג' במכונית הרב משתמש במוסך, השרד
 והבלתי־ היקרה במכונית להחזיק מתעקש היה לולא

 שכירת דמי לירות של רבים אלפים חוסך היה מהימנה,
האחרת. המכונית

 חצי בת מתנה
לירות מיליון

 בכוונתו כי גורן הרב הכריז ראשי, לרב היכחרו ם **
 התנהל לדבריו הרבנות. במוסד רוח־חיים להפיח <

 העומדים מצד מספיקים ומעוף אמביציה ללא הרבנות מוסד
בראשו.
 הצעת־החלטה הרבנות מועצת בפני הביא גורן הרב

 להסברה, מחלקה :חדשות מחלקות שלוש ברבנות להקים
התפוצות. עם לקשר ומחלקה דיינים, עם לקשר מחלקה

3£ נוספת לישנה ^ ,52
 לישנה גוון הרב מחזיק השנייה שבקומתו בתל־אביב,

שלמה. נהיכל לו שהוקצתה הלישכה על נוסף שנייה,

בית־הדין
באולם בית־הדין.

העתי שבעיר בית־הדין אולם חזית
 מושב הועבר לשם בירושלים, קה

ובשלושה שילמה, בהיכל שהתפנה

 מפוארת. לישנה גורן הרב מקים נוספים, חדרים
התל־ בבניין־הפאר הלישנה על נוסף :זה כל

נוספים. בסנומי־עתק עולה ששכירותיה אביבי,

 גורן והרב ההחלטה, הצעת את אישרה הרבנות מועצת
 זו, הצעה הצעתי אני ז לדבר הרבה יש ״מד, סיכם:

קושי.״ ללא לכך התקציב את שאשיג לכם מבטיח ואני
 דרש גורן לספיר. הישיר קדהטלפון הופעל שוב
 ״וכשתגמור מיליון, חצי יקבל בי סוכם מייד לירות. מיליון

 ספיר. לו אמר מיליון,״ חצי לעוד נדאג הזה, הסכום את
 מישרדו מתקשה ונישנות, החוזרות טענותיו כשלפי וזאת,
 מישכנות־העוני לחיסול הדרושים הכסף סכומי את לגייס

משוחררים. ולחיילים צעירים לזוגות דירות ולבניית
 מתאים. לכיסוי וספיר גורן דאגו הפעם שגם מובן

 כל פירוט ובה באוצר, התקציבים לאגף פנייה הוצאה
 נתקבל עד־מהרד, להקמה. המיועדות החדשות המחלקות

 עבור לירות מיליון הצי בן שנתי לתקציב אישור
 אלא זה, סכום קיבל מישרד־הדתות החדשות. המחלקות

העניין. כל התפוצץ שלפתע
 תחבולה. נקט גורן הרב כי גילו מישדד־הדתות אנשי

 על־ידו, ואושר לאוצר שהוגש התקציב פירוט בדיקת
המק מחלקות, להקים הרב !של ׳שבכוונתו אותם לימדה
 מיש- במייסגדת כבר ופועלות הקיימות למחלקות בילות

 כפילות יוצרת היתד, הדשות מחלקות הקמת ריד־הדתות.
 הראשוני ייעודן יאת משמעות מכל ומרוקנת מיותרת,

מישרד־הדתות. שבשליטת המחלקות של
לירות מיליון חצי להוציא התכונן גורן הרכ

 המחלקות, על אישי פיקוח לו שיהיה כדי רק
 כד־ התרגשו לא מישרד־הדתות אנשי ואילו

 מהעוכדה אלא הזה, הכסה כיזכוז מעצם כף
 של המחלקות את תרוקן הסכום הוצאת כי

 מעמדו ייחלש וממילא מתוכנן, מישרד־־הדתות
המישרד. של

ההתנג יעל לגבור יצליח עוד כי גיורן הרב השב אם
 אפסה האחרונים בשבועות הירי מישרד־סדתות, ישל דות

 אצל חינו סר במערך, ש״בגיד״ אחרי כליל. זו תיקווה
 הכספיות תביעותיו כי !שר־סאוצד, ליו רמז כעונש ספיר.

עוד. תיענינה לא

 באות מניין
!המשכורות

}  להפגין גורן החב טרח לתפקיד, היכנסו י יום ץ
 אחד. ראשי רב רק קיים כאילו נהג הוא ״,נוכחות״.

 מייד !התחוללה גיורן הרב ׳שיל הראשוינה הפגינת־ד,נוכחיות
 ללישכתו הזעיק מיכתב, ■ניסח הוא לתפקידיו. היכנסו עם
 לחתום עליו וציווה גוטליב, הרב הראשי, המזכיר את
 היתה חותם, היה שהמזכיר ברגע ולשגרו. המיכתב על

שני על־ידי נוסח כאילו חוקית, גושפנקא למיכתב ניתנת

 הוא כי אמר היסס, הראשי המזכיר גם־ייחד. הרבנים
 שיחתום לפיני השיני הראשי הרב של לדעתו לשאול חייב

 שתעשה ״או :היתד, גורן הרב של תגובתו המכתב. על
אותך.״ מפטר שאני או דף, אומר שאני מה

העוב צוות כי קובע, ראשי רב כל לישכתו!של תקן
ומזכירה. עוזר דוברה, גם שהוא מנהל־לושכה יכלול דים

 אצלו עובדים זה. בצוות מסתפק אונו גורן הרב אך
 הללו מקבלים מהיכן ׳קלמנוביץ. והרב זליצברג החב גם
הפיתרוינים. גורן ולרב לאלוהים ז משכורותיהם את

ללכת
החזק עס

 מתריסר מורכבת לישראל הראשית ׳הדפנות ועצת **
 לישראל. הראשיים הרבנים הם מהם שניים חברים. *)4

 העשרה, מבין המועצה. חברי רבנים הם הנותרים עשרה
ספרדיים. רבנים וחמושה אשכנזיים רבנים חמישה

 תומך הספרדיים הרבנים חמישה מבין הפלא, למרבה
ד חיים הרב ואחד, רק  ברב תל־אביב, של רבה ר,לוי, דו

 הנותרים הספרדיים הרבנים ׳ארבעה הספרדי. הראשי
 הרבנים כי המחייב, להיגיון בניגוד גורן, ברב תומכים

הספרדי. הראשי ברב יתמכו הספרדיים
 המסתתר המניע ומה הללו, הרבנים ארבעה הם מי
:הם הארבעה י הספרדי הראשי הרב את נטישתם מאחרי
 שפיר. איזור רב — אביעד בנימין הרב 0
אשקלון. העיר רב — שרביט ייוסף החב י•
נתיבות. העיירה ריב — ציבן רפאל הרב 9

ן ן11 ןט ו ן ך  בימים המשופצת החדשה בלישכיה ן
1111/1 \ 1  וספות־עור, כורסאות הכוללת אלה, 1

 הקירות, כל על וציפויי־עץ מקיר־אל־קיר שטיחים
המקורי. מהתקציב בערך, בכפליים, מסתכם שמחירם

הגדול. בבית־הדין דיין — קפח ייוסף הרב י•
 הרביעי לדבר. הסכימו לא הרבנים ארבעה מבין שלושה

 כי לו הובטח קשים. שיכנויע מאמצי לאחר הסכים:
 הרבנים מדוע יודיע הוא !אין לדבריו, יפורסם. לא ושימו

 עצמו. בשם רק לדבר יכול הוא בגורן. ■תומכים האחרים
 השילטון, איש הוא גורן הרב ברורות. תמיכתו סיבות

 במקומות קשרים לו יש תקציבים. להשיג יכול הויא
 לדאוג יכול הוא בכסף. לתמרן יכול הוא המתאימים.

 בידו. הכוח דיינים. של למינויים רבנים, של למינויים
 שהולך ימי מצויץ״. ״זיכרון גורן לרב על־כך, בנוסף

ניכווה. — נגדו
 נבחר הוא מכרמיאל. מלכה, אליהו לרב אירע כך

 סירב מישחד־הדתות ואולם כרמיאל, של ■הספרדי כרב
 אנשי טעינת לרישום־ינישואין. פיניקסים אליו להעביר

 בהתאם מתנגד. האשכנזי הרב כי היתד״ מיישרד־הדתות
 דרשניים, מבין הוותיק המקום, ריב כי הקובעת, לתקינה

 וכיוון השני, הריב של לרישום־הנישואיו להסכים חייב
 הרב אל הפינקסים הועברו לא — הסכים לא שהרב

הספרדי.
 אך מלכה. הרב לעזרת נחלצו הראשיים הרבנים ישני
 נציג את לליושכתו ■זימן הוא גורן. הרב לעשות הגדיל

 המייש־ שיל המישפיטי היועץ ׳חפץ, עורך־הדין !שר־הדתיות,
 גורן הרב לרבנות. המחלקה מנהל גור, הרב ואת רד

 הוא מלכה, לרב הפיגקסים יסופקו לא אם כי הודיעם,
פינקסי־רישיום. לו ויישלח ארשית ידפיסס
 טעות את מלכד, הרב עשה שבועות שלושה לפני אך

 הספרדיים, הרבנים התאחדות בכנס השתתף הוא חייו.
 הרב חדל יום מאותו עובדיה. הראשי הרב אחר הנוטים

 סיכוייו רפה. מושרד־הדתות על הלחץ בנושא. לטפל גורן
רדו נישואין, לרשום מלכד, הרב שיל לאפס. י

 החילוני, המימסד עם גורן שלמה הרב של קשריו
נו לישכד, ושכירת בירושלים המפוארת הלישכה הקמת

 המתנשאת להתנהגותו נוסף — אלה כל בתל־אבייב, ספת
 שני בין היחסים לפיצוץ עד־מהרה הביאו — ולבזבזנותו

 שני נסחפו מסוכסכים בהיותם לישראל• הראשיים הרבנים
 תמיכה חיפשו הקיצוניות, לעבר בעל-כורחם, הרבנים,

הקיצוניים. הדתיים החוגים בקרב
 המדינה אזרחי כל סובלים בהכרח, מכך, כתוצאה
הנוק מהחרפת הרבנות, לשירותי הנזקקים החופשיים,

במדינה. הדתית שות
29


