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 הכתב בעיני ישר והתבונן כיסאו, 1 (

 הזה הנושא ״כל מולו. שישב הצעיר
 מאוד. מוגזם הוא ספרדיים רבנים של

 מעדיפים עדות־המזרח מבני ההורים
אשכנזיים!״ מורים
 חזק היה ופרוש ,1982ב־ היה זה

וניחוח־דעת.
 מנוסה שפוליטיקאי להאמין קשה

 תתפשט כזאת שהערה הבין, פרוש כמו
 על אמון היה הוא בשדה־קוצים. כאש

 ועל ציבורית, פעילות שנות 50
 כלפי מבטלת, עיקבית, התייחסות

המיזרח. יהודי
 אחוז 55ל־ קרוב אומנם, סיפקו, הם
 אגודת־ישראל, של המצביעים מכלל

 הקנתה לא זאת אריתמטית עובדה אבל
כלשהן. זכויות להם

 במועצת־גדולי ספרדים אין ״מדוע
התורה?״

 שם הדיונים כל בלתי־אפשרי. ״זה
ביידיש!״ מתנהלים
 במוסדות שהתחנכו הספרדים אלפי

 את אכלו אגודת־ישראל של התורניים
 רק לא רבות. שנים במשך הזה היחס

התקלסות. גם אלא התעלמות,
 היה מראש־העין מלמד יוסף הרב

 התשיעית לכנסת להיכנס אמור
 אנשי הסכם־רוטאציה. בעיקבות

 ותירוצים סיבות מצאו האגודה
קיימו. ולא מההפטרה,

 תום. עד הידלדל אשראי־האמון
 מכל ביצבצו השינאה, ואפילו המרירות

עבר.
התמ ש״ס כשמטה הבחירות, אחרי

 ארבעה — עטורי־ניצחון חוגגים לא
 את העסקנים אחד קלט — מנדטים

 אגודת־ישראל, מנהיג של המוכר קולו
 בחדר הרדיו. במקלט שפירא, אברהם
שהת בקול שפירא, ח״כ הס. הושלך
 שאין אמר פיתאומית, ענווה בו אכסנה
ליה מפלה הבחירות בתוצאות לראות

 ש״ס אנשי הכל, ״אחרי החרדית. דות
אחינו.״ הם

 התחלפה הכבדה הדממה
 אני ״לפתע צחוק. בתרועות

 מנכ״ל אמר אח״, לי שיש מגלה
כהן. יעקב הרב הרשימה,

פאןן קידה
 חגגו עדיין האחרון שבוע ^

 אבל מינורי, יותר הפך הטון ש״ס. 1 (
ותיקווה. עליצות מלא בוטח, עדיין

 יוסף, עובדיה הרב אנשי
גילו ש״ס, של הרוחני האב

 אהרון שח״כ הזה״ ל״העולם
 וביקש התקשר, אבו־חצירא

 בכנסת! ש״ס לסיעת להצטרף
 הגוף התורה, חכמי מועצת
 יוסף הרב על־ידי שהוקם החדש

 הפוליטיקאים את להנחות כדי
 לקבל סירב לכנסת, שנשלחו

תמ״י. מנהיג את
לכם?״ הפריע הפלילי ״עברו

 איננו פשוט הוא היה. שהיה מה ״לא!
ש״ס.״ איש להיות כדי דיו, חרדי

 לפחות הזאת, החדשה התופעה
 רוב את הביכה כל־ארצית, בפוליטיקה
 או ניצים כאן? קורה מה הפרשנים.

 ומתונים? סובלנים או דת קנאי יונים?
 הקובע הוא יוסף עובדיה הרב האם

 הסיעה למהלכי הקשור בכל היחידי
יחסית? הגדולה הפרלמנטארית

פרש הרבה הניבה הגדולה המבוכה
 מעמיקה נבירה שרק סותרות, נויות
 הזאת החדשה ההוויה מניבכי יותר

מסויימת. במידה אותן לישב יכולה
 הסובלנית, הגישה מביכה בעיקר

ה בני־הישיבות ש״ס. של כביכול,
 בדרך נעימי־הליכות הם ספרדיים

 מיידי־ בקהל אותם למצוא ואין כלל,
 היורקים או מכי-החילונים האבנים,

 להסיק אפשר האם חשופות. בנות על
 על ויוותרו יתרה, בקלות יתפשרו שהם

דתית? חקיקה
 היא הזאת לשאלה התשובה

 מכוונת ש״ס של הסובלנות שלילית.
 הספרדיים לרבנים כפרט. היהודי כלפי

 לסלוח לבבות, לקרב מיוחד כישרון יש
 המיצוות. של הקפדני מקיומן לחריגות

 ברובו הוא הרבנים של צאן־מרעיתם
 מיזרחיים יהודים כלומר: ״מסורתי״.

 שבת בערב המבקרים שומרי״כשרות,
 שאינם אבל בבית־הכנסת, ובחגים

הטלוויזיה תוכניות את מחמיצים

ש״ס של המופלאים 4
 גויר מרחץ, יליד 4$ פרץ, יצחק הרב •

 וישיבת-חברון בפדדס-חנה .מעם־ מדרשיית
ס לחדד מציוני-לאומי מהפך עבר החרדית. מי  ה

 (רב 24 סגיל רעמה עול ראשי רב ההלכה. עליימת
 ״חזון הדייגים ישיבת בוגר בעולם), הצעיר העיד

 בני-תורה, אירמן מייסד מראשיה. ואחד עובדיה'
 במשא בעיקר ספרדיים בוגרי״ישיבות המפעיל
 לאומן, בתשובה. מער־שוליים ובהחזרת הפוליסי

 בהתגחלויות, תומך כהנא, מאיר של זהיר אוהד
 ו״בגי־ -שבויים״ היהודי הסתר באסירי רואה

 אבל המדיני, במשא החכמים דעת יקבל מעלה".
 מקסים פיקח, שבהם. חיוגים את לתמרן גט יוכל

לפוליסיקה. מבעי חוש בעל בהליכותיו,
 אפגינסתאן, יליד ,44 פינחס', רפאל הרב •

 נץ, נצי-ברק, עיריית ראש סגן מיקצועי, עדתי עסקן
 למד בוגה״ל. שידת עבורו. שולי המדיגי המשא אך

 ברק. בבגי־ איש' .חזון כולל שונות, בישיבות
 ח״י, בגי־ברק, למועצת העצמאית הרשימה מייסד

ת הבחיתת לקראת שהתאחרה ס מ  ש׳ס עם ל
מיפעל״יהלומים שניהל איש-מעשה. הירושלמית.

 שידאג ש׳ס, של לורנץ' כ״שלמה נחשב טישפחתי,
הנכונות. לכומבות התקציבים לתיעול

 ראש ירושלים, יליד ,34 יוסף׳ יעקב הרב •
 לשירות רבנים המכשירה ספרד", ״מידדש ישיבת

 אבל אינססינקסיבי, נץ בחו׳ל, ספרדיות בקהילות
 כדוב בתודה'. ״גדול נחשב אביו. בהשפעת חי

 זאת מבחינה ונעים־־הליכות. להפליא מנומס חבריו,
 לפי בכנסת. מרענן חידוש כולה ש׳ס סיעת תהווה
 מקומו את יוסף יעקוב יפנה רוטאציה. הסכם

 לאומן שהוא ,5 מס' מועמד כהן, יעקב ש״ס, למגכ׳ל
טיפוסי. ירושלמי

 תימן, יליד ,43 בן־שלטה. שיממון הרב •
ב ב״החזרה התמחה ראש״העין, מעברת ״בוגר״

הספר הישיבות קיפוח את בבשרו חש תשובה״,
 ראש אמדת״ישראל. עסקני על־־ידי דן בגוש דיות

 בבני־ברק, הפועלת ושלום: -תודה רשת״הישיבות
 דתיים קורסים והמקיימת וראש״העין, נס־׳ציונה

 קיצוני, לאומן אחרים. במקומות גם לנועד־שוליים
 לדעת ורוחנית ריגשית מבחינה כפוף גם אבל

חכמי״התורה.
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