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 בירושלים. בלפור שברחוב 7 מיספר לבית

 בשנות צעיר האמריקאית, המכונית נהג
 ממנה ירד וחבוש־כיפה, לחייו העשרים
מיצרכי־מכולת. ובו סל כשבידו

 אל ממסע־קניות חזר לוי, נתן הצעיר,
 יצחק לשעבר הראשי הרב אדונו, של ביתו

המולי במדרגות בריצה עלה הנהג גיסים.
 שטריות כדי הרב, של בית־הפאר אל כות

בחוץ. החום מן תיפגע לא המיצרכים
 ״פשוט, לוי. הסביר מחליף,״ רק ״אני

שאומ מה עושה אני בחופש. השני הנהג
 אותי.״ ששולחים לאן ונוסע לי, רים

הספ הראשי רבה גיסים, יצחק הרב
 מדינת־ של לשעבר (״הראשון־לציון״) רדי

הממשל נהגו של דבריו את אישר ישראל,
 הבוקר, כל פה היה לא הוא ״נכון, תי:

 משתמש עצמי אני אותו. שלחנו אנחנו
ד עולים כמהאו ביום, כשעה לפעמים, שלי במכונית אלה? שניים ל

 לשוחח מוכן אינו הרב כי דק מסדו הם
שלו. מכונית־השרד עניין על

 הללו, מכוניות־הפאד שתי של אחזקתן
 לצורך הצמודים, ונהגיהם פלימות, מסוג

 עולה וניסים, אונטרמן הרבנים של הסעתם
 לירות אלף 200כ־ הישראלי למשלם־המיסים

לשנה.
 ,1972 בשנת לגימלאות, יציאתם מאז
 מאת מתנה המדינה מן הרבנים שני קיבלו

 כשהמחיר — מדי-שנה המדינה מאוצר
וגדל. הולד
 המפוארות מכוניות־השרד פרשת אך
 שני מעורבים שבה היחידה הפרשה אינה

לשעבר. הראשיים הרבנים
 נולד אונטרמן יהודה איסר הרב

 שבליטא. בריסק בעיר שנים, 89 לפני
שב המיזוחי תנועת ביסוד השתתף הוא

 קהילת כרב נבחר 1933 ובשנת פולין,
 כרבה נבחר 1946 בשנת באנגליה• ליוורפול

יפו.—תל־אביב של
 אונטרמן הרב נגד הוגשה 1950 בשנת

 עורך־הדין על־ידי פרטית, פלילית תביעה
כי טען, בעל־התביעה סלומון. אלכסנדר

 לשמי מיליון חצי
שענו ובניע ושני ו

משעה.״ פחות אפילו
 לעיתים רק מביתו יוצא גיסים הרב

 בבית- לתפילת־הבוקר אפילו רחוקות.
 קבוצת לנסוע. צריך הוא אין הכנסת

ביתו. אל באה המתפללים
מכו עשתה הפלא, למרבית זאת, ובכל

 23,500 הרב של הצמודה הממשלתית ניתו
 2000כ־ — שעבדה השנה במשך קילומטרים
!בחודש קילומטרים

 של המפוארת במכונית־השרד נסע מי
 עצמו הרב אם גדולים, כה מרחקים הרב

בה? משתמש שאינו כימעט
טו למתרחש, עדי־ראייה שהם השכנים,

 הם ניסים הרב של בני־מישפחתו כי ענים
 הפלימות במכונית דרך־קבע המשתמשים
הממשלתית.

 עורך־דין ניסים, משה הליכוד ח״כ אמר
 :לשעבר הראשי הרב מבני אחד במיקצועו,

 אלא אבא, של במכוניתו משתמש ״אינני
 אחת כפעם בה, לנסוע לי כשמזדמן רק

 נוסע אני בחודש. פעמים כמה או בשבוע,
אבא.״ עם בה

״ ל ש י י פ ס ״

מטד 250ל־
 הראשי הרב של מביתו הרחק א

 חונה קרן־היסוד, ברחוב ניסים, לשעבר /
 לו־ כחולה. פלימות מכונית המידרכה על

-8המ המיספר את נושאת שלה חית־הזיהוי
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הרב של דירת־השרד ליד המידרכה על ממתינה לשעבר, האשכנזי

 בערך, מטר 250כ־ של נסיעה אחרי בירושלים. היסוד קרן ברחוב
 אך היום. למחרת עד המכונית נעלמת וחזרה, בית־הכנסת אל

ק״מ. 2000 עשה שהרכב מד־המרחק מורה חודש, כל בסוף

 הראשי הרב של הצמוד הרכב ,547260 הפליימות מכונית0*01 חוב
 בלפור ברחוב המפואר ביתו ליד נסים, יצחק לשעבר הספרדי

וכעובד־משק. כעוזרת גם למישפחה המשמש לוי, נתן הנהג עומד המכונית ליד בירושלים.

בבוקר. ורבע שש היא השעה .547261 שלתי
 פותח סיידוף, יואב המכונית, של נהגה

 אונטרמן, יהודה איסר הרב לפני דלתה את
ישראל. של לשעבר האשכנזי הראשי רבה

 נכנסים. הם שמשו. ניצב הרב ליד
 וכעבור מהמידרכה, יורדת הכחולה הפלימות

 מול נעצרת היא נסיעה, של אחת כדקה
 הוא לשם הרב מבית המרחק היכל־שלמה.

 לערך ורבע שעה אחרי מטרים. 250כ־
 אונטרמן הרב את מכוגית־השרד מחזירה

 המקום, מן נוסעת המכונית ביתו. אל
 למחרת אלא לשם חוזרת אינה ובדרך־כלל

היום.
 נתבדר זו מכונית של השנתי הרישום מן

 24 שעברה בשנה נסע אונטרמן הרב כי
הממשל במכונ״ת־השרד קילומטרים אלף
 2000כ־ היא גם — לרשותו העומדת תית

בחודש! קילומטרים
 אוג־ הרב של הצמודים ושמשיו שומריו

 שאלה כל לאדוניהם להעביר סירבו טרמן
 אישרו לא הם הצמודה. מכוניתו בדבר

שיחח־טלםון. לא ואפילו הרב, עם פגישה

 במסיבת־עיתוגאים אותו כינה אונטרמן הרב
ובלתי־שפוי משוגע ״קומוניסט :בשם

בדעתו."
 שוב אונטרמן הרג הסעיר 1960 בשנת

 למפד״ל, מיכתב שלח באשר המדינה, את
לבחי מועמדותו את יגיש לא כי הזהיר בו

 הסביר יותר מאוחר הראשית. לרבנות רות
 להגיש הבקשה את דחה כי אונטרמן, הרב
 אל פנו שקודם־לכן מפני מועמדותו, את

 סירב והלה באמריקה, ׳סולובייצ׳יק הרב
לבחירות. לרוץ

 בשנת שנערכו הראשית לרבנות בבחירות
 שלמה הרב יריבו, על אונטרמן גבר ,1964
 באותן קולות. שלושה של בהפרש גורן,

 מחדש, ניסים, יצחק הרב נבחר בחירות
 להסיר סירב אונטרמן ספרדי. ראשי כרב
האש הרא־שי הרב למישרת מועמדותו את

 גילו בשל כי לו שנאמר למרות כנזי,
 דיין. מישרת לקבל יוכל לא המתקדם

 מועמד ואין ,70 הוא דיין של גיל-הפרישה
 רב למישרת לבחירות עצמו להגיש יכול
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