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סעודיה. בידי הנתמכת אש״ף, של
 היא כווינה ההתקפה

 מכוון. מאמץ שד ראש־חץ
 את לשכור ושיטתי מתוחכם
הזאת. המחכרת החוליה

 שהחלו הקודמות, בפעולות כמו
 חבר־ ניטל, הייבץ של הירצחו עם

 לידידות האגודה וראש העירייה
 ההתקפה נועדה אוסטריה־ישראל,

היע את להשיג בית־הכנסת על
הבאים: דים

ה כאוכדוסיה לעורר •
ל כללית שינאה אוסטרית

 ברחוב הפשוט האיש פלסטינים.
 קבוצה בין מבדיל אינו בווינה

 המילחמה לשניה. אחת פלסטינית
 אדמת על פלסטיניות קבוצות בין

 אוסטרים הריגת תוך אוסטריה,
 תגובה בו מעוררת חפים־מפשע,

 זה מצב־רוח הפלסטינים. כל נגד
 של מאמציו נגד כמובן, מופנה,

להתקר לפעול קרייסקי הקאנצלר
 פלסטינית- פלסטינית־אירופית, בות

ופלסטינית־ישראלית. אמריקאית
פני התנגדות לעורר •
 באוסטריה קרייסקי. נגד מית
חשו מיפעלים כלכלי. משבר החל
 קרי- אבטלה. ונוצרה נסגרו, בים

 :היא האופוזיציה של את־הקרב
 ארצו, ענייני את מזניח קרייסקי

ו חובבניים מישחקים לשחק כדי
 אלה התקפות כי יתכן נאיביים.

 את להקטין קרייסקי את יכריחו
הפלסטיניים. בעיניינים פעילותו

ב כדדי אקדים ליצור •
 התקרבות שימנע אירופה
ה השוק מדינות כין נוספת

 אש״ף. הנהגת וכין משותף
 את לצמצם, לפחות או לחסל, ובכך

 הנהגת של העצמאית פעילותה
האפו הגברת התוצאה: אש״ף.

 על והסובייטית הסורית טרופסות
 למשרת האירגון והפיכת אש״ף,
ומוסקווה. דמשק מדיניות של עיוור

 משרתת הפרובוקציות שרשרת
מבצעי האלה. המגמות את היטב

 שהם הזדמנות בכל מדגישים הם
 אל- בשם השימוש לאש״ף. שייכים

 איר־ של הצבאית הזרוע עאסיפה,
 למטרה הוא אף נועד פת״ח, גון
 שהם טוענים אבו־נידאל אנשי זו.

 איר־ וכי האמיתיים, פת״ח אנשי
 — האמיתי אל־עאסיפה הוא גונם

באי בגדו ואנשיו שערפאת מאחר
 האירגון: של האמיתיים דיאלים
ישראל. השמדת
 :השבוע שהושגה נוספת מטרה
 עם הרדום הפרמננטי הסיכסוך

 מחדש, התלקח קרייסקי :רונו
 מהיר־החי- קרייסקי כאשר :צפוי,

הע כמה על בחריפות הגיב מה
 שבאו ועוינות שמחות״לאיד רות

הת היוו שאלה מכיוון מירושלים.
במדיניות וברוטלית גלוייה ערבות

האופו לטובת האוסטרית, ,פנים
להח הדבר גרם הימנית, זיציה
והשמצות. מחאות לפת

גיצים
!■ציס דמען

שותפות כאן יש תמיד, מו י"
המ בין מוחלטת אינטרסים *

 ממשלח־יש- של הניצית יניות
חזית של ודבריה מעשיה ובין ראל

הפלסטינית. ,סירוב
 הווינאית התקרית אחרי

 ב- וכירושדים כדמשק חגגו
 על גם ואולי המידה. *ותה
המוסקווה. ;דות
 הבירות לשתי — במיקרה ולא

 להפיל אחת: משותפת מטרה יש
 אש״ף, של המתונה ההנהגה זת

 מדולדל לאבר האירגון את להפוך
 הקי- הערבי באגף חסר־עצמאות

 ליוזמת־ תקומה כל ולמנוע יוני,
 בס־ או במוקדם תביא, אשר שלום
 פלסטינית מדינה להקמת זוהר,

 בסיס על ישראל, לצד גצמאית
הדדית. הכרה של

 רק זוהי הסימנים, כל לפי
 פעולות וצפויות זהתחלה,

 להשגת נוספות ■אוותניות
 ה■ לשימחתם אלה, יעדים
 של המוסווית או ,לוייה

ישראל. :,כרניטי

 בגה והתנסו ■שואדת: נקומדיה ר המגד נסיו ״המודם
בחירוח לעריכת לגרום לא, או ־ פנימיות פתירות לעדור

 אבוד הקרב היה פעם ף*
 זבולון שר־ד,חינוך, מראש. • י

 מתוך רק להתפטר איים המר,
 בגין, מנחם ראש־הממשלה, הרגל•

 כהרגלו, לפנות, צריך היה לא אף
 והתמים־למראה השמנמן השר אל

 אף צרות. לעשות לא ממנו ולבקש
 יחוש שראש־הממשלה צורך היה לא

 בעת אחת לא שקרה כפי בליבו,
במי היה די ממשלתיים. משברים

הת והמר — בברך קלים חושים
תנאי. ללא קפל
 מהלומה עליו ניחתה ביום בו

 הראשי, הרב כאשר שניה, בחזית
 כתב נגדו להוציא איים גרן, שלמה
משמ בעל צעד והחרמה, סירוב

דתי. לאדם ביותר חמורה עות
 לו קרה מה יודעים אינם ידידיו

 אמר כמסומם,״ התנהג ״הוא הפעם.
 כ־ במפד״ל ידוע המר מהם. אחד

 יפה לנתב שיודע מעולה טקטיקן
 ושאינו הפוליטי, בסבך מהלכיו את

 מפו־ בלתי־מחושבים. צעדים עושה
 ציפו לא כמוהו ממולח ליטיקאי
 בו להילחם יכול שהוא שיחשוב

ול — שונות חזיתות בשלוש בזמן
נצח.

 נוקשה מאבק מצפה המר לזבולון
 בעימות נתון הוא מיפלגתו. בתוך

ה ומבחינת מבחינתו מאוד מסובך
הרא הרב נגד בכלל, הדתי ציבור

 שה־ ספק אין אך גורן. שלמה שי,
 נגדו שדווקא ביותר, הקשה יריב

 הוא להתמודד.תחילה, המד ביקש
ארידור. יורם שריה,אוצר

 שהם יפה יודעים הליכוד שרי
 בבחירות נצחונם על חובה חבים
 וליורם בגין למנחם אנשים: לשני

 למי כלל ברור לא כאשר ארידור,
בני יותר מכריע חלק היה ולמה

 והרי־ המדיניים לשעשועים צחון:
 ללחם או בגין, שסיפק טוריים

 לא ארידור. שסיפק הכלכלי הנדבות
 ששרי הדעת על להעלות היה ניתן

 זה ויהיה — למישהו יניחו הליכוד
 — חשוב קואליציוני שותף גם

 למען שר־האוצר. נגד בקרב לזכות
 פשרה, על אמנם דובר שלום־בית

 בקרב שהובס יפה ידע המר גם אך
ארידור• נגד

 בירג־קביות
מפוקפק

 את המר זבולון ניהל כאורה
 ״לשם ארידור נגד המערכה /

 מע־ של תקציבה למען :שמיים״
 ב־ ידידיו הישראלית. רכת־ר,חינוך

 טוענים מיריביו, כמה וגם מפד״ל,
ממ גישה מכנים שהם מה לו שיש

 הגישה מאחרי אך אמיתית. לכתית
 שאירות גם מסתתרות הממלכתית

מאוד. עזות אישיות
בעי דובר וחצי שנה לפני רק

ה על בהרחבה הישראלית תונות
וה הצעיר ששר־החינוך אפשרות

 פעם, יהיה המפד״ל מטעם מצליח
הממש לראשות מועמד בעתיד,

המת הפוליטי המצב יווצר אם לה,
בה גם דובר הזדמנות באותה אים.
 כלל־לאו־ למיפלגה המפד״ל פיכת
בילבד. לדתיים לא מית,
נד היה ולהמר רב, זמן חלף לא

בנו הנכונה. בדרך נמצא שהוא מה
ב שר־ד,חינוך התנגש 1980 במבר

 דאז, שר־האוצר עם חזיתי קרב
כש הקרב מן ויצא הורביץ, ייגאל

הת שר־האוצר העליונה. על ידו
החלי זו כאשר הממשלה מן פטר
 — הנייר גבי על לפחות — טה

 עצ־ ועדת דו״ח מסקנות את לאמץ
המר. של כדרישתו יוני

הפו בשיא אז היה שר־החינוך
שמ המפד״ל איש :שלו פולאריות

 השייך עניין על עקרוני קרב נהל
 לציבור ולאו־דווקא כולו, לציבור
 הניצחון שזיכרון ספק אין הדתי.
 המר של עיניו לנגד היה ההוא

 שר־ נגד במערכה התחיל כאשר
הנוכחי. האוצר

לח שונות היו שהנסיבות אלא
לוטין.

 בתוך רק לא השתנו הנסיבות
 השתנתה. כולה המפה הממשלה.

 שנחל התבוסה שמאז המר, אך
מס האחרונות בבחירות המפד״ל

 לא עולמו, עליו שחרב כמי תובב
המפה. את לקרוא מסוגל היד

ב שר־החינוך שספג המהלומה
להיר עשויה ארידור, נגד מערכה

 החבטות לעומת קלה כלטיפה אות
גורן. משלמה לספוג עלול שהוא

 הערכות כמה רווחות במפד״ל
 הפיתאומית העקשנות לסיבת באשר

החפי בעניין גורן שלמה הרב של
 בעיר־דויד. הארכיאולוגיות רות
 ברצינות להתייחס מוכן אינו איש

 את עושה הראשי שהרב לאפשרות
 רווח־והפסד של חשבון ללא מעשיו
 מאמין משום פשוט אלא פוליטי,
מפוק בבית־קברות לחפור שאסור

 לטהר דרכים מאה שמצא ״מי פק.
דר אלף למצוא יכול היה ממזרים,

 אומרים קברים,״ לטהר כדי כים
 גורן נאבק כן, אם מדוע, במפד״ל.
1 כזאת בלהיטות
הרא הרבנות חוק הוא המפתח

 מסתיימת הקיים, החוק על־פי שית.
 שתי בתום הראשיים הרבנים כהונת

 להמשיך גורן שיוכל כדי קדנציות.
 חוק בד,ערבת צורך יש בתפקיד,

 חוק יהיה לא אם בכנסת. מיוחד
תפ את גורן שלמה יסיים כזה,
 אינו והוא קצר, זמן בתוך קידו
בכך. רוצה

מב שגורן אומרת הגירסות אחת
 בו. התמיכה בסיס את להרחיב קש

 הראשיים הרבנים את הבוחר בגוף
קיצו לחוגים גם גדול ייצוג יש

 וגורן המפד״ל, מחוגי יותר ניים
 לקראת תמיכתם את להשיג מבקש

כרב כהונתו המשך על המערכה

 אימץ כך ומשום לישראל. הראשי
 ] של ההלכה פסק את ויכוח ללא
 ■ בתמיכת שנבחר יוסף, עובדיה הרב
¥ הבוחר. שבגוף אגודת־ישראל רבני

 סוף
ת מו חלו ל

מסבירה, אינה זו שגיסה דא
ה המילחמה סיבת מה עדיין, 1\

דווקא. המר נגד גורן שמנהל אישית
 במפד״ל לכך שנותנים ההסבר

 הממשלה הורכבה כאשר :זה הוא
 של מינויו למען אנשים שני לחצו

 על נוסף כשר־הדתות, המר זבולון
אה אלו היו כשר־החינוך. תפקידו

 היוצא, שר־הדתות אבו-חצירא, רון
 מיוסף התיק את למנוע שביקש

עליו. השנואה למפנה ומסיעת בורג
ש עדות־המיזרח מאנשי רבים

 אל הצטרפו ולא במפד״ל נותרו
 ״ זאת סיעה חברי הם אבו־חצירא

̂  תמ״י, איש רובין, בנציון (הח״כ
 רצה ואבו־חצירא הסיעה) חבר היה

 במם־ ישארו אם כי להם להבהיר
רבות. מישרות ללא ישארו ד״ל,

למ מערכה שניהל השני האיש
 כשר־הדתות, המר של מינויו ען

 היה גורן גורן• שלמה הרב היה
לחו מצה״ל, שיחרורו מאז מקורב,

ש ידע הוא במפד״ל. הצעירים גי
 מובטח כשר־הדתות, המר ימונה אם
 את יבטיח אשר החוק שיועבר לו

 שכן ראשי, כרב כהונתו המשך
סמ בתחום היא זה חוק 'העברת

 שהמר אלא שר־הדתות. של כותו
 בורג, יוסף של לחסדיו אותו הפקיד

 יש זו לסיעה למפנה. סיעת איש
 שיוכלו פוליטיים במנהיגים מחסור
 ד,מפ־ כמנהיג בורג יוסף את לרשת

 ברבנים מחסור לה אין אך ד״ל,
 גורן שלמה את להחליף שיוכלו

 נוקם זו, גירסה פי על ראשי. כרב
 אותו שמכר על בד,מר גורן עתה

 המיליונים, מאד, עיסקת במיסגרת
להלן. שתוסבר

 היטב ברורה היתד, המר לזבולון
 פסק־הלכה העדפת של המשמעות

 סוף המדינה: חוק על־פני תורני
 התדמית קץ כשר־החינוך, דרכו
 גישה בעל כאיש לעצמו שבנה

וכתו דתית־צרה, ולא ממלכתית,
לה לחלומותיו סוף — מכך צאה
 בורג יוסף גם לאומי. מנהיג פוך
הס לא ואף במיוחד, התרגש לא

 פסק־הלכה שעל־ידי דעתו את תיר
סי את הראשיים הרבנים חיסלו זד,

בתפקידם. להמשיך כוייהם
 בורג יוסף שר־הפנים נמצא כאשר

 לעיתונים הודלפה באלכסנדריה,
 לבן־ הציע שבורג כך על ידיעה
או ולהפחיד גורן אל ללכת מאיר

 החפירות בפרשת יתעקש שאם תו,
 כרב נוספת לכהונה ייבחר לא

להו היתד, ההדלפה מטרת ראשי.
 קשים יריבים לו שיש לגורן כיח

צעי נגד ולא ושנגדם, מהמר, יותר
 את לכוון גורן צריך המפד״ל, רי

מילחמתו•
 ללא היו הפשרה מאמצי כל אך

 עד להילחם החליט גורן הועיל.
 החלום את לעזרתו גייס ואף הסוף,

 (ראה איש״ ,-החזון הופיע שבו
 את סיפר גורן בתשקיף). ידיעה
 לידידיו. סודות בסודי החלום סיפור

 זה מסוג שחלום היטב ידע הוא
 גדול, רושם עליהם לעשות עשוי

 יתפרסם אם כללי ליגלוג לעורר אך
 רק שלא גילה גורן ואמנם, ברבים.

 הדליף מישהו הסוף. עד נלחם הוא
 קול־ כתב בידי שהיה הסיפור, את

 וששודר שעות, 36 במשך ישראל
 על הידיעה שפורסמה לאחר רק

במערב. החלום
 נגד גורן שלמה מפעיל עתה

 ביותר החדים כלי־הנשק את המר
וני חרמות — באמתחתו השמורים

ש לגלות עלול המר דתיים. דויים
 כמנהיג רק לא מעמדו את איבד

בכך דתי. כמנהיג גם אלא לאומי,
1


