
שהמליץ הרופא
הרב ניתוח על

באמריקה גורן
בשעתו נפסל

 והודיעה דעתה על תחיה עמדה
ש לאביה, תכנע שלא בהחלטיות

 ורק לצה״ל, הראשי הרב אז היה
 שמתנגדיו לגורן שנודע אחרי

 — הסיפור את לפרסם עומדים
נכנע. הוא

 ליבה ולבחיר לתחיה ערך הוא
 רמוז־ במלון מפוארת חתונה
 אישי כל הוזמנו שאליה אביב,

 כעבור צה״ל. ומפקדי המדינה
 טעה שהוא גורן הבין שנים כמה

צדקה. ותחיה
מ הלומד אדם אינו גורן אולם

 הפך שיבא, כשנפטר .38 ביתן שלו,
ה יורשו, של לבן־חסותו תמרי

שני. מרדכי פרופסור
 שכל אישיות, המלצות הן אלה

 בתו. עבור בהן מתברך ׳היה אב
 עשו גורן הרב של שליחיו אך

 הראשי לרב וסיפקו נאמנה, עבודה
 מישפחת על גם מדוייקים פרטים
תמרי.

של בן
פשוט שוטר

 ידוע תמרי צבי שוטר ך*
 פרישתו קודם ירושלים. בכל 1 י

חתו לפני חודשים כמה מהעבודה,
 לו העניק דרורית, עם בנו נת

 קולק, טדי עיריית־ירושלים, ראש
 לאזרח־עיר- ירושלים פרס את

 שירות שמאחוריו תמרי, נאמן.
 במייוחד התפרסם עשיר, מישטרתי
רו־ של הקלסתרן את כשהרכיב

תמ עם דרורית כשבאה הניסיון.
יסו בדיקה מקורביו לו ערכו רי,

הת וריקעו. החתן על ביותר דית
 שהוא תמרי, ד״ר כי אמנם, ברר׳
 הרופאים אחד הוא ,34 בן היום

 והמבטיחים הכי&זרוניים הצעירים
 תכונות אך בתל־השומר, ביותר
 חן מצאו לא תמרי של אחרות
הרב. רעיני

 לא דתית, למישפחה בן תמרי,
לב הניתנת האפשרות את ניצל

 הלך לא הוא — דתיים חורים
מה להימלט כדי בישיבה ללמוד
 בית־הספר־ל- גם בצה״ל. שירות
 מנע לא התקבל, שאליו רפואה,

תמ כנדרש. לצבא להתגייס ממנו
 זכות את לנצל לא החליט רי

 לו, שהוצעה העתודה־האקדמאית
הדר בסולם עלה לצה״ל, התגייס

 כשהוא סרן, לדרגת והגיע גות
כקצין־מבצעים. משמש

 שירותו את שסיים אחרי רק
 לבית־הספר־לאפו- התקבל הצבאי,

 שלו ההתמחות שנות ואת אה,
 חיים פרופסור בתל־השומר. עשה

 מנהל שהיה מי המנוח, שיבא
 בעל כאדם ידוע היה בית־החולים,

 כישרונות לגילוי בלתי־רגיל חוש
הב הוא בשדה־הרפואה. צעירים

 שבועות הצעיר, במתמחה מיד חין
 הגיע שתמרי אחרי בילבד אחדים

 תחת אותו לקח לבית־החולים,
בביתן לעבוד אותו והעביר חסותו

!הראשונה ההתנגדות
עם תחיה, הבפירה, בתו ניטואי בטכס גורן הרב

 זו, לחתונה גם התנגד גורן שפירא• אהוד הכלכלן
 חשש שהתעורר לאחר חייט. של בנו ששפירא משום

התנגדותו. את הסיר הסיפור, את יפרסמו שמתנגדיו

 בקליבלנ עתה המאושפז גורן, הרבמנותח ה הרב
 דרורית בתו לנישואי בזמנו התנגד

לרב. מתאים יחוס בעל היה לא שתמרי משום הצעיר, הדוקטור עם

 מיסגד את שהצית האוסטרלי ד,אן, י
אל־אקצה.

 זאת בכל היה תמרי צברי אך
 למרות ישראל, ובנו, פשוט, שוטר
 וחוות־הדעת שלו הדוקטור תואר

 הכל בסך הוא עליו, המצויינות
 לא גורן פשוט. שוטר של בנו

 העובדה עם להשלים היה יכול
 של לבנים תנשאנה־ בנותיו ששתי
פשוטים. אנשים
 בתו. על לחצים הפעיל הוא

 להנשא תוכניתה את שתבטל כדי
 הרב התייחסו תמרי כלפי לתמרי.
 לקבלו והמשיכו בנעימות, ואשתו
 עיקר את אך החתונה, לפני בביתם

דרורית. על הפעילו הלחצים
 פשוטי־ אל גורן הרב של יחסו

 עם בהתחשב משונה, הוא העם
 בעיירה נולד גורן שלו. הרקע

אב ר׳ לאביו שבפולין, זמברוב,
 מוסמך אמנם שהיה גורנצ׳יק, רהם

 מעבודתו התפרנס אך לרבנות,
כמדפים.

 לארץ שהגיע החסידים זרם עם
ו גורנצ׳יק, מישפחת גם עלתה
 כפר־חסי- המושב ממייסדי היתד,

 קשתה כאשר שבעמק־יזרעאל. דים
 אביו על הביצות יבוש מלאכת

לירושלים. עקר הוא גורן, של
 מוצאה הדתית, הראות מנקודת

 מכובד צפיה, הרבנית אשתו, של
 של בתו היא משלו. יותר הרבה
 ייימיד־ שהיה מי כהן, דודי הרב
 ישיבת של הרוחניים לים

 הרב על־ידי שנוסדה הרב,
 גורן, היה זאת, למרות המנוח.

 מתנגד כביכול, המתקדם הרב
תמרי. עם דרורית לנישואי חריף

בדי השוטר תמרי, של אביו
 הרוחות סערת על אז הגיב מום׳

בחיים מתערבים ״מה :שהיתה
 תמרי ישראל ?״ שלי הבן של

 גורן של לנסיונותיו לעג עצמו
 בחירת את לשאת לו להפריע

המלצות צריך לא ״אני :ליבו
שלי.״ האישיות על אחד אף של

 שנים, חמש לפני גורן, כשהבין
 פיו את להמרות עומדת שדרורית
 ברכתו, ללא גם לתמרי ולהנשא

 אל תמרי את וקיבל נכנע הוא
מישפחתו.

 ידע לא הוא שאז ספק, אין
 שיחתום תמרי הדוקטור זה שיהיה

 שתמליץ חוות־הדעת-הרפואית, על
 בקליב־ דווקא שלו ניתוח־הלב על

 לרב מאפשרת זו חוות־דעת לנד.
 הנסיעה הוצאות את לקבל גורן
 מקו- והאישפוז הניתוח דמי ואת

פת־המדינה.
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בשיבא. הכישרוניים הרופאים לאחד נחשב תמרי בקליבלנד. לניתוח חמו

ם ם  של גירסתו את מקבלי
■  שהציל שמי גורן, שלמה הרב י
אלו היו שעבר בשבוע הייו את
 של לא גורן, של — וחתנו הים

תמ ישראל הדוקטור — אלוהים
לציד נוספת הוכחה שזו הרי רי,

אלוהים. של וגדולתו קתו !
 זה היה שנים, שש לפני כי

 של הפעוטה בעזרתה אלוהים, רק
 שהצליח דרורית, גורן, של בתו

 הרב של מילחמתו נגד לעמוד
 אלוהים אם תמרי. בד״ר הראשי

 לא לתמרי, אז עוזר היה לא
ש בשבוע לעזור תמרי יכול היה

 היה הראשי והרב לגורן, עבר
 בארץ מנותח להיות חו״ח צריך

קליבלנד. בק״ק ולא הקודש
 הכירו תמרי וישראל דרורית

 בתל־ שיבא על־שם בבית־החולים
 חיילת, אז היתה דרורית השומר.
 רפואית מזכירה לתפקיד שהוצבה

 ותמרי בבית־החולים. א׳39 בביתן
 בביתן ומבטיח צעיר רופא היה
 היא ,25 בת כיום דרורית, .38

 המזכירה ויפהפיה, צעירה אשד,
בצעי צפיה, הרבנית אמה, את

 את ראתה היא לראשונה רותה.
 בית־החו- של בחדר־האוכל המרי
ה על נפגשו הם אחר־כך לים.
 והאהבה הביתנים, שני שבין דשא
פרחה. השניים בין

רצי נעשו ביניהם כשהיחסים ׳
 הרב לבית תמרי ד״ר הוזמן ניים, !

 בתל- המלך דויד בשדרות הראשי
את קיבלו והרבנית הרב אביב.

 אך יפות, פנים בסבר הדוקטור 1
שה דרורית להם הסבירה כאשר

 הרב התחלחל בחתונה, מדובר פעם
הראשי.

אח פרשה לו הזכירה הפרשה
 חמש במישפחתו שאירעה רת,

 בתו הביעה אז לכן. קודם שנים
 להינשא רצונה את תחיה, הבכירה,
 שפירא. אהוד הצעיר, לכלכלן
 ביל- אחת מיגרעת היתד, לשפירא

פשוט. חייט היה אביו בד:
 ני־ נגד כוחו בכל נלחם גורן

 ציפה הוא הבכירה. בתו שואי
 יותר. מכובד יותר, סוב שידוך לה
שבהם רבים, חודשים אחרי רק
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