
כוסית גוון שרמה הראשי הוב ישיק האם
שבלב לעניינים הצעיד המומחה עם בתו בחתונת

בהח וד,בהירה דעתה ■על תחיה עמדה בהם
 אז שהיה לאביה, תיכנע לא כי לטיות

 שנודע אחרי ורק לצה״ל, הראשי הרב
 את לפרסם עומדים מתנגדיו כי לגורן
 נכנע — ברבים לחתונה התנגדותו סיפור
הרב.

 אהוד ולבחיר־ליבה לתחיה ערד הוא
 רנזת־אביב, מלון בגני מפוארת, חתונה
 וצמרת המדינה גדולי כל הוזמנו אליה

 ואוהב טוב סבא הוא גורן כיום, צה״ל.
 ובתו* בן־החייט לו הביאו אותם לנכדים

שלו.
בבדי זו. מפרשה לקח למד לא גורן אך

 התברר מקורביו, עבורו ערכו אותה קה
 אחד הוא 28ה־ בן תמרי ד״ר כי אומנם

 המבטיחים הכישרוניים הצעירים הרופאים
 האחרות תכונותיו אך בתל־השומר. ביותר

הרב. בעיני חן נשאו לא הצעיר של
 מחפש הרב
ס חתן ח מיו

 לא דתית, למישפחה בן מרי, ח
לבחורים הניתנת האפשרות את ניצל 4 1

ובעי לזכותו, תמרי. עם החתונה רעיון את
 מיל־ כי ייאמר צפיה, הרבנית לזכות קר

 ורוח חיוכים ימילחמת היתר, בתמרי חמתם
 בביתם. לבקר לד,משיד הורשה הוא טובה.

 את אולם העת, כל יפה אליו התייחסו
דרורית. הבת, על הפעילו הלחצים עיקר

 פשוטי־עם אל גורן הרב של זה יחסו
 של ריקעו עם בהתחשב במיקצת, משונה

 זמברוב בעיירה נולד גורן עצמו. הרב
ש גורונצ׳יק אברהם ר׳ לאביו שבפולין,

 התפרנס אד מוסמך־לרבנות. אופנם היה
כמדפים. מעבודתו

 מדפיס האב
בירושלים

 לארץ, שהגיע החסידים זרם ם **
 והקימה, גורונצ׳יק משפחת גם עלתה <
 כפר־ המושב את אחרים, חסידים עם יחד

יזרעאל. בעמק חסידים,
והכ הביצות ייבוש מלאכת קשתה כאשר

 עקר הוא גורן׳ של אביו על הקרקע שרת
בית־דפום. ופתח לירושלים, מישפחתו עם

 ובשדה התורה בשדה צמח גורן שלמה
להגיע זבה רבה. במהירות הדתית העסקנות

תמרי ישראל ד״ר
 השוטר־בדימוס, תמרי׳ של אביו ואילו

 כמו הוא, גם אם לשאלה מכעס. כולו רותח
השיב: לנישואים, מתנגד גורן, הרב

־1111111111111111
להי כדי בישיבה ללמוד ד,לד ולא דתיים,

לר בית־הספר גם בצד,״ל. מהשירות מלט
להת ממנו מנע לא התקבל, אליו פואה׳

 לנצל לא החליט תמרי כנדרש. לצבא גייס
 שהוצעה האקדמאית העתודה זכות את
 הדרגות, בסולם עלה לצה״ל, התגייס לו,

 כקצין- משמש כשהוא סרן, לדרגת הגיע
מיבצעים.

 הצבאי, שירותו את שסיים אחרי רק
 שנות זאת לרפואת, לבית־הספר התקבל

פרופ בתל־השומר. עשה שלו ההתמחות
 מנהל שהיה מי המנוח, שיבא חיים סור

 חוש- בעל כאדם ידוע היה בית־החולים.
 צעירים כישרונות לגילוי בלתי־רגיל ריח

 במתמחה מייד הבחין שיבא הרפואה. בשדה
שתפר אחרי בלבד אחדים שבועות הצעיר,

 היה אב שכל אישיות המלצות הן אלו
 של שליחיו אך בתו. עבור בהן מתברך

הרא לרב וסיפקו נאמנה, עבודה עשו גורן
תמרי. מישפחת על גם מדוייקים פרטים שי

 ירושלים. בכל ידוע תמרי צבי שוטר
 מיס- חודשים לפני מעבודתו, פרישתו קודם

 טדי ירושלים, עיריית ראש לו העניק פר,
 לאזרח־עיר־נאמן. פרם־ירושלים את קולק,
 במישטרה, עשיר שירות שמאחוריו ■תמרי,

הקלס את הרכיב כאשר במיוחד התפרסם
 מיסגד מצית האוסטרלי, רוהאן של תרון

 זה קלסתרון בעזרת כזכור, אל־אקצה.
 אז נוקתה ומדינת־ישראל רוהאן, נתפס

המיסגד. הצתת הנורא_של מהחשד
 שוטר בכל־זאת הוא תמרי ' צבי אך

הרפואי התואר למרות ישראל, ובנו פשוט,

יש במדינת ביותר הגבוהה הדתית לדרגה
ראשי. רב ראל,

 הרבנית אשתו, של שמוצאה למרות
 מגקו- שלו, מזה יותר הרבה מכובד צפיה,

 הרב של בתו היא (צפיה דתית דת־ראות
 ישיבת של הרוחניים מהמנהלים כהן, דויד

בירוש קוקו הרב של מייסודו מרכז־הרב
כביכול, המתקדם גורן, דווקא הרי לים),-

 צעיר. זוג של בחיים להתערב ״אסור
 הבן ישראל, של בחיים מתערבים כולם
 עושה. הוא מה לו איכפת העולם כל שלי.
 מנוחה?״ לו נותנים לא למה

 ״אני הפרשה: לכל לועג עצמו ישראל
 האישיות על אחד אף של המלצות צריך לא

 ענה שלי״, המיקצועי הכושר ועל שלי
חותנדלע־ של ליבו אין אם נשאל כאשר

ראש־ של פניו את מקבלים גורן הרב מישפחת בניאחות חגיגה
 הראשי כרב נבחר כאשר חתן־השימחה, המישפחה,

 בזרועותיה המחזיקה דרורית, בתו גורן הרב ליד .1972 באוקטובר — ישראל של האשכנזי
וההורים. השלישית הבת עימם משמאל. שנייה העומדת תחיה, של בתה הנכדה, את

 נישאה גורן, י שלמה לישראל הראשי הרב ■של הבכורה בתו תחיה,חתסדיס
תל־ חייט של בנו שפירא, אהוד לכלכלן שנים כחמש לפני

 יהיה שחתנו חלם אשר הכלה, אבי התנגדות את אז ניצחה האהבה אביבי.
גורן. הרבנית — לידם בטכס־נישואיהם. ותחיה אהוד בתמונה, למהדרין. איש־תורה

 תחת אותו לקח ,לבית־ד,חולים הגיע רי
 שלו, בביתן לעבוד אותו והעביר חסותו,

 יורשו הזה הביתן את מנהל כיום .38 ביתן
 הצעיר והרופא שני, מרדכי ד״ר שיבא, של

שני. של לבן־טיפוחיו טיבעי, באופן הפך,

 בסך- הוא המזהיר, ועתידו שלו המכובד
 הראשי הרב פשוט. שוטר של בנו הכל

 כך עם להשלים יכול לא פשוט לישראל
 לפשוטי־עם. ■תינשאנה בנותיו ששתי
לבטל בתו, על לחצים מפעיל החל הרב

 בתו לנישואי העיקרי המתנגד הוא-הוא
 אשתו, שהרבנית, ■בעוד השוטר, בן עם

 שמחה דווקא היתד, בחו״ל, עתה השוהה
 כשם ישראל, עם דרורית של לנישואיה

הבכו בתה תחיה, הצליחה כאשר ששמחה
החייט. לבן ולהינשא אביה את להבים רה,

 מועד את קבע לא עדיין הצעיר הזוג
 ומתי אם יודעים לא עדיין ״אנחנו חתונתו.
 תמרי ישראל ד״ר השבוע אמר נינשא,״

 נדע חודשיים ״בעוד הזה. העולם לכתב
יותר.״ הרבה

ברפואה. הצלחותיו לשמע מתרכך תיד
התנגדו לסיבות גורן הרב נשאל כאשר

 ״לילה רק אמר הוא להגיב. סירב תו,
השפופרת. את וטרק טוב,״

 הרב־האלוף ינחל הפעם גם כי נראה
 התנגדותו למרות שלו. במערכה כישלון

 ודרו־ ישראל ממשיכים הצפויים, לנישואין
 ברור, דבר. אירע לא כאילו להתראות רית

התנג על להתגבר דרורית תצליח אם כי
מפו לחגיגת־נישואין הכל יזכו אביה, דות

לערוך. ויודע יכול גורן שרק כפי ארת,




